REFERAT FRA OSSK – MØTE LØRDAG 19.MARS 2011Tilstede:
Ledere:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Rkm :
Vara Rkm :
Nestleder i Aktivitetskomiteen:
Nestleder i Hi -/ oi –komiteen:
Vara gsr Sammen kan vi gruppa:
Gsr Veien til frihet gruppa:
Gsr Gjør det enkelt gruppa:
Gsr Vennesla hæran gruppa:
Gsr Fly frigruppa:
Gsr Hjemmegruppa:
Gsr Na club 67 gruppa:
Vara gsr Na club 67 gruppa:
Observatør:
Observatør: ( kasserer I aktivitetskomiteen)





x leste Na`s 12 tradisjoner.
xe leste Na`s 12 konsepter.
x leste det 1.konseptet.
x leser det 2. konseptet neste gang.

Dagsorden: ” Skrivefeil”, det skal være sak 1,2 og 3, ikke sak 1,2 og 5.Kommentar: Hvorfor skal sak
2 fra Regionen opp igjen? Når Ossk har vedtatt en beslutning, i denne saken. Angående saker fra
Regionen som Ossk har tatt en beslutning på, de står på dagsorden fram til avvikling av
Regionsmøtene selv om Ossk har tatt opp saken. Det kan komme nye opplysninger som gjør at
gruppene endrer syn på sakene. Gruppene kan også la være å ta opp sakene opp flere ganger når
en avgjørelse er tatt. Ellers ble dagsorden godkjent.
Referat fra forrige Ossk –møte: Stempelsaken utgår, godkjent.

RAPPORTER:
Leder: Ikke skjedd noen store skandaler siden sist gang, laget dagsorden, diskutert noen av
regionsakene med leder i regionen, glad for å ha en nestleder.
Nestleder: Jeg holder på å sette meg mer inn i Na sin organisasjons struktur.I den siste mnd har jeg
vært på besøk på gr.saksmøte til Nytt håp gruppa. De gjør en veldig god jobb,Område sør har en
kvinnegruppe som holder sine møter hver søndag kl.18.00 her i Kongensgate.Jeg har også besøkt
Aktivitetskomiteen. Det er spennende å se hvor godt de jobber med bragdøya 2011.Som nestleder
får jeg muligheten til å se og lytte med nye sanser, det er veldig mye interessant og spennende som
skjer i Område sør.Takk.
Kasserer: Kassabeh. Er kr 32,897.Vil takke Fredagsgruppa og Gjør det enkeltgruppa for sjenerøse
bidrag. Det er fullt mulig å opprette nettbank i for eksempel DnbNor. Men hvis vi vi vil gå for en
bedriftsmodell som ikke koster mye må kodekalkulator knyttes til en person.Går vi inn for en
bedriftsmodell hvor alt knyttes til selve bedriften, vil dette koste mer enn det smaker for mitt
vedkommende.
Sekretær: Har sendt ut referater til alle som skal ha dem, hentet post en gang pr uke, brev til Ossk
er postboksleie – regning og brev fra banken.
Sammen kan vi gruppa: Mye folk på møtene, alle verv besatt.
Gjør det enkelt gruppa: Det går veldig bra, god tjenestevillighet i gruppa, mange folk på møtene.
Hjemmegruppa: Gode tilfriskningsmøter, har ett par ledige verv, mange folk på møtene.
Vennesla hæran gruppa: Har ikke fått referat fra forrige Ossk møte, pga ustabilitet ang postboks,
heretter blir det sendt hjem til meg, alle verv er besatt, 5 – 10 stk på møtene, skal begynne med
noe nytt – ett innledermøte den fjerde onsdagen i mnd, har fått ei innleder fra ett annet område,
til å innlede på dette møte.
Fly fri gruppa: Suveren oppgang med folk både på torsdag, og søndagsmøtene, mye folk på
møtene.
Veien til frihet gruppa: Gode møter, stabilt med folk, har besluttet å ha gr.saksmøtene etter møte,
i håp om å få med flere folk, de viktigste vervene er besatt, prater om å arrangere ett arrangement
til våren, mer info kommer.
Hi -/ oi.komiteen: Se vedlegg
Aktivitetskomiteen: Se vedlegg , sak til neste gang budsjett Bragdøya 2011.
Rkm: Se vedlegg
SAKER OSSK:
1.Regnskap for Ossk, betrodde tjenere i Ossk og underkomiteer 2010.
Konklusjon: Alle gsr`ene godkjente regnskapene for 2010.

2.Godkjenning av regnskap nyttårsfeiring 2010 / 2011 Aktivitetskomiteen.
Konklusjon: Alle gsr` ene godkjente dette regnskapet.
3.Valg av leder i Hospital / Institusjon og Offentlig informasjon komitee ( rusfri tid 2 år)
Ingen kandidater , saken videre til neste gang.
SAKER FRA REGIONEN:
1.Servicekonferanse 2012.Hvilket område ønsker å arrangere det?
Gruppene stemte JA til at område Sør skal gi ett bud på servicekonferansen 2012.
2.Skal litteraturkomiteen trykke opp heftet ” Hva er hva ” i Na?
Ikke konsensius i denne saken, den går videre til neste gang.Mer info ang denne saken, kommer
som vedlegg til gruppene.
3.Skal vi endre ordlyden på nøkkelringen til ” rusfri og sinnsro”
Ikke konsensius i denne saken, den går videre til neste gang. Den engelske ordlyden er ” clean and
serene”.
4.Leder Fu komiteen
Ingen kandidater
5. Leder i litteraturkomiteen
Ingen kandidater

Prøv med service – det virker
Hilsen sekretær i Ossk -

RAPPORT FRA RKM MARS 2011
Heisann!
Møtelistene som ligger ute på na norge sine nettsider skal oppdateres. Ber GSRene sjekke sine
grupper og gi beskjed til meg hvis det er noe som skal endres.
Område øst 2 ønsker å høre hvordan grupper i Sør gjør ang salg av litteratur. Legger de på noe
ekstra i forhold til pris eller selger de med underskudd?
Ellers prøver jeg å holde meg oppdatert på hva som skjer i regionen, lese de mailene jeg får
og svare på dem som krever det.
Klem fra Signe

____

rapport hi-oi komitee til ossk møte 19.mars
komiteen utfører mye flott arbeid med å innformere og spre NA budskapet på institusjoner og
offentligheten.Møtene for kvinner og menn i krsand fengsel går regelmessig. Møtene på Loland
behandlingssenter og Ara ruller og går,det er nå valgt panelleder på ara.
Arendal fengsel holdes møtene en gang i måneden. Når det gjelder spørsmål om stempel som ble
diskutert forrige ossk møte er den saken utsatt da vi ikke har fått nødvendig innformasjon fra område
øst som vi har etterlyst. Men mere vil bli åpenbart..
videre har vi vært på UIA og innformert om NA til elever som tar en videreutdannelse innen rus og
avhengighet og fått gode tilbakemeldinger. Vi mangler leder men nestleder fungerer som leder inntil
leder er på plass.
Lyst til å gjøre service i HI-OI komiteen så har vi møter i kongensgate 15 den første onsdagen i
måneden og møtet begynner kl 18
hi-oi komiteen

