REFERAT FRA OSSK – MØTE LØRDAG 15. OKTOBER 2011
Tilstede:
Leder:
Nestleder :
Sekretær :
Nestleder i Hi – oi – komiteen :

Gsr Sammen kan vi gruppa :
Representant fra Veien til frihet gruppa :
Gsr Gjør det enkelt gruppa :
Gsr Vennesla hæran gruppa :
Gsr Fly fri gruppa :
Gsr Na club 67 gruppa :
Vara gsr Fredags gruppa :
Gsr hjemmegruppa :
Kandidat til valg :
Kandidat til valg .
Dagsorden: Godkjent





x leste Na`s 12 tradisjoner.
x leste Na`s 12 konsepter.
x leste det 7. konseptet.
x leser det 8. konseptet neste gang.

RAPPORTER :
Leder : Har fått tlf fra Rkm som ikke kunne komme i dag, har skrevet dagsorden.Jeg tar selvkritikk
på at det ikke ble skrevet referat forrige møte. Det skulle det ha blitt siden sekretær kun var vekke
fra dette ene møte. Det er en annen sak når vi ikke har sekretær i det hele tatt. Har en sak : det er
forslag til revidering av retningslinjer for valg i Ossk. Vil minne om at neste Ossk møte er
budsjettmøte. Neste møte er mitt siste møte.
Sekretær : Ikke noe spesielt å rapportere. Har sendt ut dagsorden til alle gruppene. Er glad for å
være på bedringens vei etter ryggoperasjonen.

Nestleder : Jeg har ordnet med posten , siden vår sekretær er sykemeldt. Jeg har brukt denne mnd
til å se nøye på, og har kommet fram til at det beste for meg er å ikke stille til valg som leder i Ossk,
når vår leder snart går av. Jeg oppfordrer alle Gsr `r til å starte leten allerede nå. Jeg kommer
selfølgelig til å sitte ut nestledervervet.
Veien til frihet gruppa : Gruppa går veldig bra, møtedeltagelsen er variabel, bra møter, gir 2500 kr
til Ossk, ikke noe spesieltSammen kan vi gruppa : Møtene går bra, alle verv er besatt , litt labert med folk, det kommer seg.
Gjør det enkelt gruppa : Bra møter, har begynt med innledermøter med speaker – siste tirsdagen
hver oddetalls mnd, bra oppmøte, mye besøkende fra andre steder, alle verv er fylt, god
servicevillighet, vi arrangerer førjuls fest 3. desember ( i bedehuset i dronningensgt), er i god gang
med planleggingen, mer info kommer senere.
Na club 67 gruppa : Gode møter, bra møtedeltagelse på gruppesaksmøtene, god servicevillighet,
alle verv er besatt, skal ha gruppesamvittighetsmøte etter neste møte.
Fly fri gruppa : Det går bedre, etter at vi slapp fra oss søndagsmøtene, vi hadde
selvransakelsesmøte etter forrige gruppesaksmøte, ting går bra, alle verv er besatt, dette er mitt
siste møte som Gsr.
Fredagsgruppa : Det går bedre, flere folk på møtene, mer servicevillighet, vervene rullerer, vi sliter
med å få nykommere til gruppa vår, skal ha gruppesammvittighetsmøte, for å snakke om hvordan
vi kan få flere nykommere til gruppa vår.
Hjemmegruppa : Vi har ikke hatt gruppesaksmøte, ønsker mer servicevillighet i gruppa.
Vennesla hæran gruppa : Gode møter, lite folk, lite nykommere, en nykommer på forrige møte, vi
er en stabil gjeng.
Aktivitetskomiteen : Se vedlegg
Hi – oi – komiteen : Se vedlegg
Rkm : Se vedlegg
SAKER :
1.Valg av kasserer i Ossk ( rusfri tid er 3 år ) : Ingen kandidater, saken videre til neste gang.
2. Valg av Vara Rkm ( vara regionskomitemedlem) ( rusfri tid er 2 år ) : 2 grupper fremmer x som
kandidat, til vara Rkm. Valgprosedyrene i Ossk ble fulgt, og kandidaten ble enstemmig valgt av
gsr`ene som ny Vara Rkm.
3.leder Hi & Oi komiteen ( rusfri tid er 2 år) : 3 grupper fremmerx som kandidat , til leder av Hi & Oi
– komiteen. Valgprosedyrene i Ossk ble fulgt, og kandidaten ble enstemmig valgt av gsr`ene som
ny leder av Hi & Oi – komiteen.

4.Leder i Aktivitetskomiteen ( rusfri tid er 2 år ) : 2 grupper fremmer x, som kandidat til leder av
Aktivitetskomiteen. Valgprosedyrene i Ossk ble fulgt, og kandidaten ble enstemmig valgt av
gsr`ene som ny leder i Aktivitetskomiteen.
5.Skal Aktivitetskomiteen arrangere nyttårsfest 2011 / 2012 : Alle gsr`ene stemte ja til dette.
6.Skal Aktivitetskomiteen få beholde overskuddet fra Bragdøya 2011 på kr 8.892,54 , i tillegg til
allerede godkjent disponibelt beløp på kr 15.000? 6 grupper sier nei til dette og en gruppe sier ja,
ikke konsensius i denne saken, den går videre til neste gang.
EVENTUELTSAKER :
1.Forslag om revidering av retningslinjer av valg i Ossk: Lager ett forslag til endringer av ordlyden i
valgprosedyren i Ossk – som sendes ut til gruppene som ett vedlegg.
Prøv med service – det virker
Hilsen sekretæren i Ossk

