
REFERAT FRA OSSK – MØTE LØRDAG 21.MAI 2011-05-24 

Tilstede: 

Leder:  

Nestleder:  

Sekretær:  

Vara Rkm: 

Leder i Aktivitetskomiteen:  

Leder i Hi-/ oi – komiteen:  

Gsr Sammen kan vi gruppa:  

Vara Gsr Sammen kan vi gruppa:  

Vara Gsr Veien til frihet gruppa:  

Gsr Gjør det enkelt gruppa:  

Vennesla hæran gruppa:  

Na club 67 gruppa:  

Gsr Fredags gruppa:  

Gsr Hjemme gruppa:  

Observatør:

Dette Ossk – møte begynte med område selvransakelse, hvor alle fikk anledning til å si noe, ang 
spørsmålene som var sendt ut til alle gruppene, på forhånd. Det er ett vedlegg med oppsummering 
fra denne selvransakelsen, som blir sendt ut til gruppene. 

  

 x leste Na`s 12 tradisjoner. 
 x leste Na`s 12 konsepter for tjeneste. 
 x leste det 3. konseptet for tjeneste. 
 xleser det 4. konseptet for tjeneste neste gang. 

RAPPORTER: 

Leder: Har ikke noe spesielt å rapportere, har laget dagsorden. 

Nestleder: I den siste mnd har jeg fått muligheten til å besøke Na Mandalsgruppa som holder sine 
møter hver torsdag kl 19.30.Dettte var ett godt møte og jeg opplever gruppa som veldig stabil og 
imøtekommende.Det er godt å vite at vi i område sør har en Na gruppe i Mandal by også.Jeg har 
også fått muligheten til å kopiere opp og levere info skriv ang husleie for de gjeldende gruppene 
her i Kongensgate 15.Jeg har selv valgt å gjøre dette, siden mange grupper har spurt etter denne 



infoen. Så fant jeg det smart i å levere det samme info skrivet til alle gruppene som holder til i 
Kongensgate 15. 

Sekretær: Har hentet post engang pr uke, brev til Ossk er ett brev fra banken, har sendt ut 
referater til alle som skal ha dem. 

Kassabeholdning: Kr. 35.539 

Gjør det enkelt gruppa: Det går bra, har hatt Trinnseminar, som hadde bra med besøkende og bra 
opplegg, ellers er alle verv besatt (det er kø om vervene). 

Sammen kan vi gruppa: Masse folk på møtene, alle verv er besatt, byttet ut Gsr, det kommer nye 
folk til møtene hele tiden, mange på gr.saksmøte. 

Vennesla hæran gruppa: Gode møter,1. onsdag hver mnd er det meditasjonsmøte, 3. onsdagen 
hver mnd er det innleder møte, ellers er det ” Just for today”, som er tema på møtene. 

Veien til frihet gruppa: Alle verv er besatt, litt lite folk på møtene, vi prøver å arrangere noe på 
St.hans aften (prøver å få til noe på Bragdøya), mer info kommer, ønsker at Gsr `ene tar dette med 
seg til sine grupper. Skal sette opp 7. tradisjon på temalista, hver 3.mnd. 

Fredagsgruppa: Gode møter, har åpent møte hver 2. fredag  i mnd med speaker, har gr.sam.møter 
hver 3 mnd, har god økonomi og sender penger videre- 

Na club 67 gruppa: Bra møter, jevnt besatt med folk, mange har tilknytning til gruppa ( også på 
gr.saksmøtene), mange folk også på gr.saksmøtene. Vi har lyst til å starte opp ett ” morgen møte” i 
våres møtelokaler, hvis noen er interessert i dette , så kan de ta kontakt medx, vi håper å få til 
dette. Skal sende ett anonymt bidrag hver mnd, til ” huseier”, siden de off. ikke kan ta imot husleie 
fra oss. 

Hjemmegruppa: Litt dårlig service – villighet i gruppa, har betalt husleia, fått litteratur, holder 
møtene våres hver lørdag, og åpner døre en halv time , før møte. 

Rkm: Se vedlegg 

Aktivitetskomiteen: Se vedlegg 

Hi -/ oi – komiteen: Se vedlegg 

1. 

SAKER OSSK: 

To grupper foreslår og fremmer x som kandidat til leder vervet. 

Valg av kandidat til leder for en eventuell Servicekonferanse ( risfri tid 3 år) : 

Valgprosedyrene i Ossk ble fulgt og x ble enstemmig valgt av Gsr`ene, som kandidat til ledervervet. 

2. 

Ingen kandidater, saken går videre til neste gang. 

Valg av Regionskomite – medlem (Rkm, rusfri tid er 3 år): 



3. Hvilke grupper er villige til å ta imot innsatte, som må ha stempel som bevis på at de har 
vært på ett Na møte? Se vedlegg 

Konklusjon:

Fredagsgruppa er villige til å ta imot innsatte, men ikke villige til å foreta stempling. 

 Veien til frihet gruppa er villige til dette, Gjør det enkelt gruppa er villige til dette, 
Sammen kan vi gruppa er villige til dette, Club 67 gruppa er villige til dette, Vennesla hæran gruppa 
er villige til dette, Hjemmegruppa er villige til dette, disse gruppene er villige til dette. 

SAKER FRA REGIONEN: 

Tre grupper er imot dette og tre grupper er for dette, ikke konsensus i denne saken. VaraRkm tar 
dette med seg til neste Regionsmøte. 

2.Skal litteraturkomiteen trykke opp heftet ” hva er hva i Na” ? 

Alle Gsr`ene stemte nei til dette. 

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

Ingen kandider. 

4.Leder i Fu komiteen: 

Ingen kandidater 

5.Leder i literaturkomiteen; 

Prøv med service – det virker 

Hilsen sekretæren i Ossk –  

 

 

 

Oppsummering av selvransakelse i OSSK 

 

Hva kan gjøres bedre i fremover? 

 

Område selvransakelsen inneholder tre generelle spørsmål: 

 

1. Hvor godt har område komiteen gjort det iforhold til å gjøre tjeneste ovenfor gruppene 
gjennom dette året, og hvordan kan dette gjøres bedre fremover? 
Alle var fornøyd med tjenesten OSSK yter for gruppene i området 



 Informasjonen om saker er av og til mangelfull, slik at det blir vanskelig for gruppene å ta 
riktige avgjørelser i saker som skal opp i OSSK. . OSSK vil ta sitt ansvar når det gjelder dette 
ved å gi så klar informasjon som mulig. 

Her må særlig GSRene ta sitt ansvar for informasjonsflyten. De har ansvar for å sette seg nok 
inni sakene slik at gruppene får den informasjonen de trenger. Dette er jo hovedjobben til 
GRSene, de er bindeleddet mellom OSSK og gruppene. Gruppene i Arendal, Mandal og 
Vegårshei er savnet på OSSK møtene. OSSK må jobbe mer med å inkludere disse.  

Nestleder i OSSK har som oppgave å besøke grupper som ikke er representert og vil følge 
dette opp fremover.  

 

2. Hvor godt har område komiteen vært i å gjøre tjeneste ovenfor lokalsamfunnet gjennom 
dette året, og hvordan kan dette gjøres  bedre fremover? 
HI&OI gjør en meget god jobb ovenfor lokalsamfunnet. Det gjør også Aktivitetskomiteen. Det 
kan passes på at plakater blir holdt ved like og HI&OI kan henvende seg til Akan. HI&OI blir 
også oppforderet til å henvende seg til Evje fengsel som har en egen rusmestringsenhet. 
Videre har vi Na telefonen regelmessig ute blant medlemmene, slik at de som trenger det 
kan nå Anonyme Narkomane. 

 

3. Hvor godt har område komiteen støttet regionen og worldservice, og hvordan kan området 
gi bedre støtte når det gjelder denne servicen? 
OSSK støtter regionen ved å ha representanter i flere verv der og ved å sende penger. OSSK 
vil også støtte regionen ved å gi bud på en servicekonferanse i 2012. 

OSSK kunne vært bedre på å bidra til oversettelse av litteratur. 

 

I forhold til Worldservice vil vi i en eventuell servicekonferanse  diskutere spørsmål som skal 
tas opp på World service Conferanse, ihenhold til CAR (dagsorden for saker som tas opp på 
verdenskonferansen). På den måten bidrar vi til at de får vite hva det norske felleskapet 
mener om ulike saker. 

 

 

 

 


