REFERAT FRA OSSK – MØTE LØRDAG 16.04.11
Tilstede:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Rkm:
Vara Rkm:
Leder i Aktivitetskomiteen:
Nestleder i Aktivitetskomiteen:
Nestleder i Hi ‐/ oi – komiteen:
Gsr Sammen kan vi gruppa:
Gsr Veien til frihet gruppa:
Vara Gsr Veien til frihet gruppa:
Gsr Gjør det enkelt gruppa:
Gsr Vennesla hæran gruppa:
Gsr Fly fri gruppa:
Gsr Na club 67 gruppa:
Gsr Fredags gruppa:
Vara Gsr Fredags gruppa:





xleste Na`s 12 tradisjoner.
xleste Na`s 12 konsepter for tjeneste.
xleste det 2. konseptet for Na tjeneste.
xleser det 3. konseptet for Na tjeneste neste gang.

Dagens agenda: Godkjent
Referat fra forrige Ossk –møte: Godkjent
RAPPORTER:
Leder: Har sendt ut agendaen.Har fått ett brev fra web – ansvarlig ang heftet ” hva er hva ” i Na,
som ble lest opp på dette møte. På neste møte er det den årlige selvransakelsen for Ossk – møte,

beregn god tid til dette møte, spørsmålene til selvransakelsen kommer som ett vedlegg til
gruppene.
Nestleder: I den siste mnd har jeg vært på besøk på gr.saks møte til ” Bare for i dag gruppa”. De
gjør en veldig god service. Det er fullt på alle møtene og alle verv er besatt. Det er godt å se at
gruppa har kommet seg igjen og fortsatt er i område Sør med møte hver onsdag kl. 10.30. Jeg har
også deltatt på Hi‐/ oi, hvor jeg selv er veldig engasjert. Derfor har jeg valgt å ikke besøke de som
nestleder, men å fortsette som medlem. Komiteen er informert.
Kasserer: Kassabeholdning er kr 30.437 kr.
Sekretær: Har vært i banken med leder og fått penger til sekretær ( 1000 kr) og penger til kaffe ( kr
500). Har hentet posten en gang pr uke, og brev til Ossk er brev fra banken, naws, brev fra sharp,
ett reklamebrev( google), brev fra banken til huskomiteen, dette brevet er til alle gruppene ( som
betaler husleie i kjelleren), sendt ut referatene til alle gruppene.
Gjør det enkelt gruppa: Mange folk på møtene, kamp om vervene, 14 stk på forrige gr.saksmøte, vi
skal arrangere trinnseminar 14.mai kl 11.00 ( i våres møtelokaler) og dørene åpner kl 10.00, jeg
takker for støtten i gruppa mi, det går bra.
Fly fri gruppa: Vi hadde gr.sam.møte på forrige gr.saksmøte,blant annet om hvordan vi tar imot
nykommerern, mangler litt service –villighet, møtene går bra.
Fredagsgruppa: Gode møter, mye folk, stabilitet i servicen, har åpent møte den 2. fredagen hver
mnd, har gr.sam.møter hver 3 mnd, på gr.saksmøte.
Na Club 67 gruppa: Gode møter, alle vrv er besatt, vi feirer 1 –års jubileum 28.april.
Sammen kan vi gruppa: Mye folk på møtene, alle verv er besatt, vi har gr.sam.møter ved behov, på
gr.saksmøter.
Vennesla hæran gruppa: Vi er 10 – 15 stk på møtene, det kommer stadig innom nykommere, har
forandret møteledernøkkelen, har bestilt litteratur ang ” forstyrrende oppførsel” på møter, håper
dette kan hjelpe. Vi har innleder møte hver 3. onsdag i mnd.
Veien til frihet gruppa: Gode møter, stabilt med folk, alle verv er besatt, vi ønsker å arrangere noe
på St.hans, hvor alle er hjertelig velkommen.
Rkm: Se vedlegg
Hi ‐ / oi – komiteen: Se vedlegg
Aktivitetskomiteen: se vedlegg
SAKER – Ossk
1.Godkjenning av budsjett for Bragdøya 2011
Det ” gamle” budsjettet for Bragdøya 2011 ble ikke godkjent av alle gsr`ene, men det nye
budsjettet som leder i Aktivitetskomiteen framla på dagens møte, ble godkjent av alle gsr`ene.
Dette pga at det nye budsjettet, var endret på de postene som gruppene hadde reagert på.

2.Valg av kandidat til leder for en event Servicekonferansekomitee ( rusfri tid er 3 år) :
Ingen kandidater, saken går videre til neste gang.
3. Valg av leder i Hi‐ / Oi – komiteen ( rusfri tid er 2 år) :
Gjør det enkelt gruppa har en kandidat –x‐ som kandidat til leder i Hi – oi –komiteen.
Kandidaten samtykker til dette, og er tilstede på dette Ossk – møte. Valgprosedyrene i Ossk ble
fulgt, og kandidaten ble enstemmig valgt av gsr`ene som ny leder til Hi‐Oi – komiteen.
SAKER FRA REGIONEN:
2.Skal litteraturkomiteen trykke opp heftet ” hva er hva” i Na? ( se vedlegg):
Ikke konsensus i denne saken, den går videre til neste gang.
3.Skal vi endre ordlyden på nøkkelringene til ” rusfri og sinnsro” ?
Ikke konsensus i denne saken, den går videre til neste gang.
4.Leder i Fu – komiteen:
Ingen kandidater, saken videre til neste gang.
5. Leder i litteraturkomiteen:
Ingen kandidater, saken videre til neste gang.
Prøv med service – det virker
Sekretær i Ossk ‐

