
REFERAT FRA OSSK – MØTE  LØRDAG 16. juni 2011 

Tilstede: 

Leder:   

Nestleder :  

Kasserer:  

Sekretær:  

Vara Rkm:  

Leder i Aktivitetskomiteen:  

Nestleder i Aktivitetskomiteen:  

Leder i Hi –oi -/ komiteen:  

Nestleder i Hi – oi - / komiteen:  

Vara gsr Vennesla hæran gruppa:  

Gsr Fly fri gruppa:  

Gsr Na club 67 gruppa:  

Gsr Veien til frihet gruppa:  

 X  leste Na`s 12 tradisjoner. 

 X  leste Na`s 12 konsepter for tjeneste. 

 X  leste det 4. konseptet for tjeneste. 

 X  leser det 5- konseptet for tjeneste neste gang. 

Dagens agenda: Godkjent 

Referat fra forrige Ossk – møte : Godkjent 

RAPPORTER: 

Leder: Har skrevet dagsorden, og ønsker alle sammen en god sommer. 

Nestleder: Har ingenting å rapportere, ønsker alle en god sommer. 

Kasserer: Kassabeholdning er kr 34.124, august er mitt siste møte og kommer med en sluttrapport 

da. 

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut referater til alle som skal ha dem, ønsker alle 

en god sommer. 

Fly fri gruppa: Økning på gruppesaksmøter, men ikke på servicevilligheten, det går sin vante gang, 

går tilbake til en times møter fra dd. 



Na club 67 gruppa: Bra oppmøte, alle verv er besatt, masse tilfriskning. 

Vennesla hæran gruppa: Gode møter, en del nykommere som kommer innom, ønsker alle en god 

sommer. 

Veien til frihet gruppa:  Gode møter, godt oppmøte på gruppesaksmøtene, alle verv er besatt, vi 

står for st.hans feiring på Bragdøya, se info på veggen i kjelleren ( kongensgt 15), ber om at gsr`ene 

tar dette med seg til sine grupper. 

Vara Rkm: Se vedlegg . Vil si ifra om at tirsdag 28.juni kl 19.00 i kjelleren ( kongensgate 15) blir det  

ett møte ang service-konferansen i 2012, for alle som ønsker å gjøre service. 

Aktivitetskomiteen: Se vedlegg 

Hi-oi-komiteen: Se vedlegg 

SAKER OSSK: 

1.Valg av Rkm ( rusfri tid 3 år): 

 Na club 67 gruppa har en kandidat til dette vervet- x . Alle valgprosedyrene i Ossk ble fulgt og 

kandidaten ble enstemmig valgt av gsr`ene som ny Rkm. 

EVENTUELT: 

1.Veien til frihet gruppa har ett spørsmål:  Det gjelder ang 7.tradisjon, om å event å betale på giro 

til gruppa, ønsker litt informasjon om hvordan dette fungerer event andre steder, og om hvordan 

man informerer om dette på gruppeplan. Og man lurer på om det er andre måter å få inn 

7.tradisjon på, utover det å sende rundt hatten? Er det noen som har erfaringer på dette ? 

2.Fly fri gruppa har ett spørsmål: Om hvorfor esken med litteratur  til Libanon ikke er sendt? Har 

stått i ett år, uten å bli sendt. 

De gruppene som ønsker å donere ”just for today” på engelsk, event annen litteratur, kan legge 

dette i esken i kjelleren, innen neste Ossk – møte i august. 

Ossk tar ansvaret med å få sendt denne av gårde til Libanon etter Ossk . møte i august. 

Prøv med service – det virker 

Hilsen sekretæren i Ossk - 


