REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 23.10.10

Tilstede:
Leder:
Kasserer:
Sekretær:
Leder i Hi‐/oi‐komiteen:
Leder i aktivitetskomiteen:
Gsr Samen kan vi gruppa:
Gsr Veien til frihet gruppa:
Vara Gsr Gjør det enkelt gruppa:
Bare for i dag gruppa: Ikke representert, se skriftlig rapport
Gsr Vennesla hæran gruppa:
Vara gsr Vennesla hæran gruppa:
Gsr Fly fri gruppa:
Gsr Fredagsgruppa:
Vara gsr Na club 67 gruppa:
Observatør: x





x leste Na`s 12 tradisjoner.
x leste Na`s 12 konsepter for tjeneste‐
x leste det 8. konseptet for Na tjeneste.
x leser det 9. konseptet for Na tjeneste neste gang.

Dagsorden: Godkjent,kommentar: sakene fra Regionen utgår.
Referat fra forrige Ossk møte: Godkjent, med en kommentar: det manglet rapport fra Veien til
frihet gruppa.
Rapporter:
Leder:Ike noe bestemt å rapportere, har sendt ut dagsorden. Fått tlf fra Rkm og Vara Rkm, de
kunne ikke komme i dag. Bare for i dag gruppa er ikke representert i dag, sender ut en skriftlig
rapport fra gruppa – som vedlegg. Dette er mitt nest siste møte som leder i Ossk. Kommer med en
skriftlig rapport neste gang.

Kasserer: Se vedlegg.
Sekretær: Har levert og sendt ut referater til alle gruppene. Post til Ossk er brev fra banken, og ett
brev fra banken til huskomiteen, som er til alle gruppene, og ett brev fra Sharp.
Vennesla hæran gruppa: Gode møter, godt besøkt, gjennomsnittlig 10 stk på møtene,
meditasjonsmøtene er veldig populære og vellykket, alle verv er besatt, god villighet i gruppa.Har
en sak til eventuelt saker : Om service møtene på onsdager kan endre tidspunkt til kl 19.30 – slik at
vår gruppe har anledning til å komme på disse møtene.
Veien til frihet gruppa: Alle verv er besatt, bedre service – villighet, gode gruppesaksmøter,
møtene er godt besøkt, det er passelig med folk.
Fly fri gruppa: Det går veldig bra, har en jevn strøm med nykommere til gruppa, også når det
gjelder verv, det går bra med oss.
Fredagsgruppa: Fine tilfriskningsmøter, mye folk, lite folk på gruppesaksmøtene, lite nykommere
til gruppa.
Na club 67 gruppa: Bra møter, 8‐10 stk på møtene, alle verv er besatt.
Sammen kan vi gruppa: Det går veldig bra, stor service villighet, 2 stk på hvert verv, mange folk på
møtene.

Gjør det enkelt gruppa: Det går bra, nykommere på hvert møte, bra med folk, alle verv besatt,
arrangerer julefest 4.desember som er for alle, holder på å planlegge denne.
Aktivitetskomiteen: Se vedlegg, denne komiteen trenger kasserer og vara kasserer, rusfri tid er 2
år.
Hi‐/ oi‐komiteen: Se vedlegg, denne komiteen trenger nestleder og kasserer, rusfri tid er 2 år.
Saker:
1. Skal aktivitetskomiteens kasserer gis talerett på Ossk møtene hvor budsjett / regnskap skal
tas opp: 3 grupper er for, 3 grupper er imot, en gruppe avstår fra å stemme. Ikke
konsensius i denne saken, den går videre til neste gang. En del meningsutvekslinger ang
denne saken.
2. Skal aktivitetskomiteen ha kr 15.000 kr stående som ”buffer” på sin konto; 3 grupper sier
ja, 2 grupper sier nei, en gruppe avstår fra å stemme, ikke konsensius i denne saken, den
går videre til neste gang.En del meningsutvekslinger ang denne saken.
3. Regnskap Bragdøya 2010: Regnskapet ble godkjent med en del kommentarer,noen av
kommentarene var budsjettoverskridelser ang lydeffekter, fiskesuppe, manglende sum ang
info, brannslukningapparat, førstehjelpsutstyr, spørsmål ang nykommerdonasjonen. Leder
i aktivitetskomiteen ga svar på disse postene, på dette møte.
4. Valg av nestleder i Ossk ( rusfri tid er 2 år): Ingen kandidater, saken videre til neste gang.
Eventueltsaker:

1.Kasserer i Ossk har ett forslag: budsjett Ossk i november( en gang pr år), og regnskap i Ossk i
februar.
Dette kommer som ett prinsippvedtak i den grønne boka.
2.Vennesla hæran gruppa spør om service møtene på onsdager kan flyttes til kl 19.30‐Lederne av
disse to komiteene, tar dette med seg til sine underkomiteer.
Prøv med service – det virker.
Klem fra sekretær

