
   REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 19.FEBRUAR 2011-02-21 

Tilstede: 

Leder:  

Nestleder:  

Sekretær;  

Rkm (regionskomite – medlem):  

Vara Rkm ;  

Leder i Aktivitetskomiteen:  

Nestleder i Aktivitetskomteen:  

Leder i Hi - / oi – komiteen:  

Nestleder i Hi - / oi – komiteen:  

Gsr Gjør det enkelt gruppa:  

Gsr Vennesla hæran gruppa:   

Vara Gsr Vennesla hæran gruppa:  

Gsr Fly fri gruppa:  

Vara Gsr Na club 67 gruppa:  

Gsr Fredagsgruppa:  

Observatør: Sølvi 

 x leste Na`s 12 tradisjoner. 

 x leste Na`s 12 konsepter for tjeneste. 

 xr leste det 12. konseptet for Na tjeneste. 

 xe leser det 1. konseptet for Na tjeneste neste gang. 

Dagsorden: Godkjenne regnskap for 2010, og ikke 2011. Kommentar: Hvorfor skal ikke alle 

regnskap godkjennes? ( rkm,vararkm,underkom.)Sak 1 på dagsorden, utsettes til neste Ossk møte, 

ellers ble dagsorden godkjent, med kommentar. 

Referat fra forrige Ossk – møte: Kommentar ang kasserers rapport: Kasserer ønsket ikke å få 

godkjent at han sitter ” alene på kontoen”, det er feil. Leder i Ossk ønsket en debatt rundt 

disposisjonen og transaksjoner på kontoen til Ossk. Ellers ble referatet godkjent med denne 

kommentaren. 

RAPPORTER: 

Leder: Intet nytt siden sist, glad for å ha fått en nestleder, har sendt ut agendaen. 



Nestleder: Ingenting å rapportere, leste opp vervbeskrivelsen til nestleder vervet, og har ett ønske 

om å besøke de gruppene som ikke er tilstede på Ossk – møtene. 

Sekretær: Har sendt ut referater til alle gruppene, hentet post, fått postadr til Na club 67 gruppa, 

post til Ossk er brev fra banken. 

Kasserer:  Som regnskapet viser er det ikke mye som har skjedd til nå, i februar.Men det er likevel 

viktig å takke for bidrag fra Sammen kan vi gruppa.Når det gjelder nettbank er det ikke sikkert at 

det er så enkelt som noen av oss trodde eller håpte på.men jeg skal forøke å få til et tilfredstillende 

resultat innen neste møte.Så får vi ta det derfra. 

Gjør det enkelt gruppa: God service – villighet, mange på møtene, kamp om vervene. 

Fly fri gruppa: Mindre folk på møtene, også gruppesaksmøtene, har overført kr 3000 til Ossk. 

Fredagsgruppa: Mye folk på møtene, har åpent møte en gang pr mnd. 

Vennesla hæran gruppa: Er ca 10 + på møtene, leia skal betales for ett år framover i skrivende 

stund, mangler ett verv, men dette ordner seg, har tatt tak i servicestrukturen i gruppa og skal nå 

få, adresse for referater og dagsorden. 

Na club 67 gruppa: gode tilfriskningsmøter, mer og mer folk, alle verv besatt, mer folk på 

gruppesaksmøtene. 

Aktivitetskomiteen: Se vedlegg 

Hi-/ oi – komiteen: Se vedlegg’ 

Rkm_ Se vedlegg 

SAKER OSSK: 

1-Godkjenning av regnskap 2010 for Ossk, utsatt til neste gang. 

2.Valg av leder i Hi-/oi-komiteen (rusfri tid er 2 år): Ingen kandidater, saken videre til neste gang. 

EVENTUELTSAKER: 

1.Om gruppene ønsker ” stempelordning” igjen ? (ang om innsatte fra fengselet kan få ett stempel, 

på at de har vært på Na møte). En forklaring på denne saken kommer som ett vedlegg til gruppene. 

 

Prøv med service – det virker 

Sekretær i Ossk –  

 

 

 



Rapport fra RKM 

Hei! 

Siden sist har jeg vært på regionsmøte i Oslo. Dette ble et fint og produktivt møte. Jeg legger 

ved regnskapet for denne turen.  

Referat fra regionsmøte februar 2011 

Regionsmøte ble avholdt i Oslo. Det var godt oppmøte og flere observatører  Området i 

Vest var ikke representert, men ellers var områdene i nord, midt, øst og øst2 tilstede. 

Rapporter ble lest og kommentert. 

Kassabeholdningen i regionen pr 1. januar er 98724,29. 

Litteraturkomiteen har fått noen nye oversatte brosjyrer. De rapporterer at ”Bare for i dag” er i 

trykken og er snart klar  De håper at den skal vare klar for bestilling i begynnelsen av mars. 

Komiteen mangler nå både leder, nestleder og flere villige. 

Web-komiteen består i dag bare av 2 medlemmer, og de trenger flere villige. 

Saker: 

1. Budsjett. 

Mange av budsjettene betydelig redusert. Alle ble godkjent utenom det til 2 vara delegat. 

Grunnen til dette var blant annet at det ikke var redusert fra forrige gang, og siden vi nå har 

bestemt at møtene skal være i Oslo inntil videre bør dette redusere kostnadene.  

2. Regnskap. 

Alle ble godkjent utenom det til vara delegat og 2 vara delegat. Regnskapet til vara delegat bli 

ikke godkjent pga ett betydelig underskudd på budsjettet fra 2010, dette ønskes at det blir 

utdypet nærmere. 

Med de nye endringene og innsparingene i regionen ser det ut til at det vil bli et større 

overskudd dette året enn først regnet med. Kasserer setter derfor opp et nytt budsjett. I det 

budsjettet som vi har nå sender regionen Norge 100000 til NAWS og ingenting til EDM. 

3. Valg 

Leder i telefonkomiteen: Telefonkomiteen nominerte sin nestleder. Han leste sitt 

tjenesteresyme, svarte på spørsmål og ble valgt. 

Leder i FU-komiteen: Ingen kandidater 

Leder i litteraturkomiteen: Ingen kandidater 

4. Skal vi ha passordbeskyttelse av agendaer, referater og lignende? 

Ja, på simpelt flertall 

 

5. Skal vi betale reise og opphold for representanter fra World service? 

Ja, på simpelt flertall. 



6. Skal vi ha fast service konferanse? 

Her må områdene legge inn bud. Områdene må være villige selv til å arrangerer dette. 

Nærmere beskrivelse hva dette innebærer kommer. 

7. Sak fra litteraturkomiteen Skal de trykke opp heftet ”Hva er hva i NA?” 

Ikke konsensius. Går videre til neste møte. 

8. Sak fra telefonkomiteen. Skal RKM`ene være kontaktformidler for 

telefonvaktene i forbindelse med spørsmål som telefonkomiteen får som 

gjelder HI/OI? 

Ja 

9. Felles plakat 

Saken ble trukket 

 

 

Saker til neste møte: 

1. Regnskap til vara delegat og 2. vara delegat 

2. Budsjett 2 vara delegat 

3. Budsjett for regionen (til hvem og hvor mye penger gir vi videre) 

4. Ledige verv: Leder FU-komiteen og leder i litteraturkomiteen 

5. Skal vi endre ordlyden på nøkkelringene til ”rusfri og sinnsro” 

6. Skal litteraturkomiteen trykke opp heftet ”hva er hva i NA” 

  

 

Klem fra Signe  

 

 

 


