REFERAT FRA OSSK –MØTE LØRDAG 15.JANUAR ‐ 2011‐01‐22
Tilstede:
Leder:
Kasserer:
Sekretær:
Vara Rkm:
Leder i Hi ‐ /‐ komiteen;
Nestleder i Hi ‐ / oi – komiteen:
Gsr Hjemmegruppa:
Gsr Veien til frihet gruppa:
Gsr Sammen kan vi gruppa:
Vara gsr sammen kan vi gruppa:
Gsr gjør det enkelt gruppa:
Vara gsr Gjør det enkelt gruppa:
Gsr Vennesla hæran gruppa:
Vara gsr vennesla hæran gruppa:
Gsr Fly fri gruppa:
Gsr Na club 67 gruppa:
Vara gsr Na club 67 gruppa:
Gsr Fredagsgruppa:
Observatør:
Observatør:
Kandidat til valg :
Kandidat til valg:
x leste na`s 12 tradisjoner‐
x leste na`s 12 konsepter for tjeneste.
x leste det 11.konseptet for tjeneste.
xr leser det 12.konseptet for tjeneste neste gang.
Dagens agenda:

Kommentarer: Hvorfor alle sakene fra Regionen kommer om igjen? ( de står der, til det kommer
nye saker fra regionen), være tydelig med sakene fra Regionen, slik at gruppene forstår
sakene,foreslår at sak 1,2 og 6 strykes og sak 3,4,5 og 8 tas opp i dag. Godkjent.
Referat fra forrige Ossk – møte: Ingen kommentarer, godkjent.
RAPPORTER:

Leder: Var ikke på forrige Ossk møte. Har ikke hatt kontakt med Mandal,Arendal og Vegårdshei.Vi
er nå ti grupper i kr.sand i dag, og har en sak til eventuelt ang ” avgang fra verv” ( ett prins.vedtak).
Sekretær: Har hentet posen en gang pr uke, brev til Ossk: er brev fra banken,naws,ett brev fra
sharp, har sendt ut referater til gruppene, og leste en rapport, som sendes ut til gruppene.
Kasserer: Beklager at det ble antydet at tidl. Rkm ikke hadde vært på ett Ossk møte, dette
stemmer ikke.Ang ny konto, har ikke fått gjort dette. Kassabeholdningen er kr 11.152, har overført
penger ( til hi‐/oi‐kom, rkm og vara rkm), bidratt med 20.000 kr til Regionen, kommer ikke på neste
Ossk –møte, vil bare minne om at alle som får penger fra Ossk, skal fremlegge ett regnskap.
Ønsker å få godkjent at kasserer ”sitter alene på kontoen” til Ossk, en sak til event.
Gjør det enkelt gruppa: Møtene går som vanlig, en godt besøkt gruppe, 3 nye medlemmer på
forrige gr.saksmøte, lurte på om det er noen interesse fra de andre gruppene, om å få til en ”
trinndag”, ønsker innspill fra gruppene ang dette, ellers har vi besøk fra forskjellige
behandlingsplasser.
Vennesla hæran gruppa: Alle verv besatt, 10 ‐15 på møtene, mye besøk fra Loland, litt ” lay back”
ang gruppeservice.
Fly fri gruppa: Fornøyd med gruppa, forsetter med en og en halv times møter frem til sommeren,
skal ha gruppeselvransakelse på nestegr.saksmøte, og skal ha ett internt regnskap i gruppa, for å se
hva pengene blir brukt til.
Na club 67 gruppa: Møtene blir bedre og bedre, alle verv er besatt, gruppa er blitt stabil, de samme
kommer tilbake.
Fredagsgruppa: Stabile, fine møter, har ett åpent møte en gang pr mnd, mye folk på møtene, 21.
januar – etter møte – gruppeselvransakelse, lite tjenestevillighet i gruppa.
Veien til frihet gruppa: Gode møter, mye folk, fylt alle verv, har ikke flere tjeneste villige, enn det vi
må ha, har betalt husleie, og overført kr 3000 til Ossk.
Sammen kan vi gruppa: Det går veldig bra, mye nykommere, mye folk fra klinikken, alle verv er
besatt, mange på gruppesaks møtene, også nye, sender penger videre til Ossk.
Hjemmegruppa: Alle verv er besatt, det går bra, vi bærer litt preg av at vi er en ny gruppe, mye
folk, gode møter.
Vara Rkm: Se vedlegg

Hi‐/ Oi – komiteen: Se vedlegg
SAKER ‐ OSSK:
1.Valg av nestleder i Ossk ( rusfri tid 2 år): Na club 67 har en kandidat – x, som kandidat til dette
vervet.
Valgprosedyrene for valg i Ossk ble fulgt, og gsr`ene stemte enstemmig – frem x som ny nestleder i
Ossk.
Konklusjon: x ble valgt som ny nestleder i Ossk.
2.Valg av sekretær i Ossk ( rusfri tid 2 år) : Fly fri gruppa har en kandidat – x, som stiller til gjenvalg
til dette vervet.
Valgprosedyrene for valg i Ossk ble fulgt, og gsr`ene stemte enstemmig frem x som ny sekretær i
Ossk.
Konklusjon: x ble valgt som ny sekretær i Ossk.
3.Valg av leder i Aktivitetskomiteen ( rusfri tid 2 år): Na club 67 fremmer x som kandidat til dette
vervet.
Valgprosedyrene i Ossk ble fulgt, og kandidaten ble enstemmig valgt av gsr`ene som ny leder i
Aktivitetskomiteen.
Konklusjon: x ble valgt som ny leder i Aktivitetskomiteen.
SAKER FRA REGIONEN:
3. Hvis servicekomiteen inviterer representanter fra World Service til å holde workshop under
Regionenes servicekonferanse, skal da Regionen betale reise og opphold for den / de som en del av
Regionens bidrag til WSC ?
6 grupper sier ja, en gruppe sier nei og en gruppe avstår fra å stemme.
4. Skal vi ha en fast service‐ konferanse ?
6 grupper sier ja, en gruppe sier nei og en gruppe avstår fra å stemme.
5.Telefonkomiteen ønsker at Rkm`ene blir kontaktformidler for telefonvakter i forbindelse med
spørsmål som telefonkomiteen får som gjelder HI / OI :
5 grupper sier ja, 2 grupper sier nei og en gruppe avstår fra å stemme.
8.Ledige verv i Regionen:
Leder i telefonkomiteen ( rusfri tid 3 år)
Leder i Fu ( rusfri tid er 3 år)
Ingen grupper hadde noen kandidater til disse ledige vervene.

EVENTUELTSAKER:
1.”Ang retningslinjer avgang fra verv” ( ett prinsippvedtak)
Kan vi fjerne ” mer enn” i den nåværende ordlyden? Slik lyder prinsippvedtaket nå;
”Hvis noen av Ossk sine valgte medlemmer avstår fra å delta på Ossk – møtene mer enn 2 møter
etter hverandre, kan de bli fjernet fra vervet på det 3‐ møte. Gruppesammvittigheten på dette
møte avgjør den videre saksgangen. Medlemmet får muligheten til personlig å være tilstede på
dette møte hvis det enkelte medlemmet ønsker det. Vedtatt 20.03.10 ”

Den nye ordlyden blir slik: ” Hvis noen av Ossk sine valgte medlemmer avstår fra å delta på Ossk –
møtene 2 møter etter hverandre, kan de bli fjernet fra vervet på det 3. møte.
Gruppesammvittigheten på dette møte avgjør den videre saksgangen. Medlemmet får muligheten
til personlig å være tilstede på dette møte hvis det enkelte medlemmet ønsker det. Endret
15.01.11.”
Alle gsr`ene stemte for dette, endret 15.01‐2011‐
2.” Ang banktransaksjoner”:
Kasserer har alene tilgang til Ossk sin bankkonto.
En del meningsutvekslinger ang denne saken, vi har ett prinsippvedtak som sier at det skal være to
i sammen, for å utføre transaksjoner på bankkontoen.
Kasserer i Ossk fraskriver seg rettigh. til denne kontoen pr dd, slik som det er nå.

Prøv med service, det virker.
Klem fra sekretær i Ossk ‐

Rapport fra RKM og til OSSK Januar 2011
Hei alle sammen!
Jeg er forhindret fra å komme i dag pga jobb, håper dere har ett produktivt møte ☺
Jeg har blitt gjort oppmerksom på at det er mailer som har blitt sendt til meg som jeg ikke har
videreformidlet til dem som skulle hatt dem. Dette beklager jeg og skal gjøre mitt beste for
det ikke skjer igjen. Jeg har hatt samtaler med vara-RKM og vi har blitt enige om at vi begge
to tar ansvar for å lese mail og behandle disse, med dette håper vi at en slik glipp ikke skjer
igjen.
På forrige OSSK ble det etterlyst Regnskap og budsjett fra regionen. Fristen for å sende inn
disse til regionen var 6 januar, så disse har akkurat blitt ferdige. Hvis det fortsatt er ønskelig
av OSSK kan jeg sende disse videre til leder.
Det er kommet en invitasjon til konvent i Spania i slutten av Mai 2011.
Programmet til Ski and Recovery i Trysil har kommet men jeg får dessverre ikke åpnet dette.
Jeg har fått tilsendt ett nyhetsbrev fra Selvhjelp Norge.
Det kommer også en del mail fra en x fra Helse Sunnmøre, denne skal inneholde en invitasjon
til å delta i en spørreundersøkelse om samtale og sjølhjelpsgrupper. Alle disse mailene
inneholder bare en feilmelding så jeg har ikke gjort noe i forhold til dette.
En privatperson har oppdaget at hvis han googler anonyme narkomane så kommer det opp en
link til mestringshuset. Denne mailen videresendte vara-RKM til FU-komiteen og vi håper at
de vil se nærmere på dette.

