REFERAT FRA OSSK – MØTE LØRDAG 20. AUGUST 2011
Tilstede:

Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Nestleder i Hi ‐/ oi – komiteen:
Rkm:
Gsr Sammen kan vi gruppa:
Gsr Veien til frihet gruppa:
Gsr Gjør det enkelt gruppa:
Vara gsr Vennesla hæran gruppa:
Gsr Fly fri gruppa:
Vara gsr Fly fri gruppa:
Gsr Na club 67 gruppa:
Vara gsr Fredagsgruppa: Dag





x leste Na`s 12 tradisjoner.
x leste Na`s 12 konsepter‐
x leste det 5. konseptet.
x leser det 6. konseptet neste gang.

Dagsorden: godkjent
Referat fra forrige Ossk møte: Godkjent
RAPPORTER:
Leder: Har sendt ut dagsorden, har fått en mail fra Iran, hvor de spør om erfaringer om chatrom –
på mail. (Mailen er videresendt til webmaster). Har fått tlf fra leder i aktivitetskomiteen, han
kunne ikke komme i dag, regnskapet fra bragdøya kommer neste gang.
Nestleder: En rolig sommer, ser fram til de neste mnd, vil besøke Arendal og Heia gruppa. Noe av
nestleders oppgaver er å besøke de gruppene som ikke kan komme her.
Kasserer: Kassabeholdning er på kr 38.852, har motatt bidrag fra Veien til frihet gruppa på kr 3000,
og kr 2000 fra Fly fri gruppa. Leste opp sluttrapport som sendes ut som vedlegg til gruppene.
Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, sendt ut referater til de som skal ha dem. Pakken til
Libanon blir sendt av gårde så fort som mulig, med hjelp fra nestleder. Vet ikke om jeg kan komme
på neste møte pga ryggoperasjon. Ber om kr 400, til porto – for å få sendt av gårde pakken til
Libanon.( Pakken sendes til London, som videresender den til Libanon)

Veien til frihet gruppa: Gode møter, godt oppmøte, alle verv besatt, god servicevillighet.
Sammen kan vi gruppa: gode møter, alle verv er besatt, mye folk.
Gjør det enkelt gruppa: God servicevillighet, godt oppmøte på møtene, neste mnd begynner vi
med julefest – planlegging.
Fly fri gruppa: Torsdagsmøtene går som de skal, vi legger ned søndagsmøtene pga manglende
servicevillighet, søndag 25.september er siste møte, hvis det er noen som har lyst til å starte opp
møte på søndagene og trenger hjelp, kan de komme på vårt gruppesaksmøte torsdag 1.september.
Na club 67 gruppa: Gode møter, nok av folk, har også nye folk som tar tilhørighet i gruppa,
vervene rullerer.
Fredagsgruppa: Masse folk, vanskelig å fylle vervene, svak servicevillighet.
Vennesla hæran gruppa: Gode møter, mindre folk i sommer, lite folk på gr.saksmøte, godt
oppmøte på meditasjonsmøtene.
Rkm: Se vedlegg
Aktivitetskomiteen: se vedlegg
Hi / oi – komiteen: Se vedlegg
SAKER:
1. Valg av kasserer i Ossk ( rusfri tid 3 år): Ingen kandidater, saken går videre til neste gang.
2. Valg av Vara Rkm ( rusfri tid 2 år) : Ingen kandidater, saken videre til neste gang.
SAKER FRA REGIONEN:
1.Leder i Regionen ( rusfri tid 4 år): Ingen kandidater
2.Leder i Fellesskapsutviklingskomiteen (rusfri tid 3 år): Ingen kandidater
3. Kasserer i regionen ( rusfri tid 4 år): Ingen kandidater
Eventueltsaker:
1. Kan sekretæren i Ossk få kr 400 til porto – for å få sendt av gårde pakken til Libanon, i
tillegg til de pengene hun har fått?
Alle gsr` ene godkjente dette.
Neste Ossk møte er lørdag 17.september kl 12.00
Prøv med service – det virker
Hilsen sekretæren i Ossk

