REFERAT OSSK MØTE 15.12.12
TILSTEDE
Nestleder:
Akt.kom:
HI&OI :
RKM :
Vara RKM:
Fredagsgruppa:
Sammen kan vi :
Vennesla Hæran:
Fly fri:
Gjør det enkelt:
Veien til frihet:
Kandidat til valg:

Velkomst med presentasjonsrunde
 ble valgt som ”vikarierende referent.”
NA`s 12 tradisjoner ble lest
NA`s 12 konsepter ble lest
7.konsept ble lest
8 konsept var  villig til å lese neste gang.
Godkjenning av dagsorden:
o Kommentar –RKM foreslår at vi stryker sak 1, 2 og 3 da det ikke foreligger
dokumentasjon fra regionen. Dettte ble innvilget.
Referatet ble godkjent.

RAPPORTER
Nestleder: Vært i dialog med lder og skrevet agenda.
RKM: Sendt rapport til sekretær. Hatt møte med vara RKM. Funnet retningslinjer fra
regionen og de kommer med neste gang.
HI&OI: Referat blitt sendt til sekretær. Har fått valgt nestleder i komiteen. Vervet
inforansvarlig er blitt delegert til 2 stk og gjøre arbeidsoppgaven praktisk og enklere
enn det har vært tidligere. Lukkede møter i fengsler for menn går fint, men for kvinner
har det ikke vært møter på en stund. På Arendal og Loland ønsker vi også de ansatte
velkomne på møtene dersom de ønsker dette.
Akt. Kom: Sendt rapport til sekretær. I rute til nyttår. Invitasjonen er trykt opp og vi
minner alle om å betale middagen før 25.desember. Ekstrmøte i komitèen den 27.
Minner også om at medlemmer kan skrive seg opp på service.
Fredagsgruppa: Godt fokus på budskapet på møtene. Alle verv er besatt og stiller med
kandidat til kasserer vervet i ossk.
Veien til frihet: Julaften og nyttår er det møte kl 12.00 og IKKE 19.00. Legger denne
infoen ut på web. Alle verv er besatt.
Gjør det enkelt: Alle verv er besatt.
Fly fri: Møtene går, nokså bra servicevillighet.
Sammen kan vi: Alt vel. Prøver å ha møte på samme tidspunkt som vanlig på julaften.
Vennesla hæran: Det gjenge greit 

SAKER:
1. Valg
a) Valg av leder i OSSK, rusfri tid 3 år.
 ble valgt.
b) Valg av kasserer i OSSK, rusfri tid 3 år.
 ble valgt.

2. Budsjetter
a) RKM budsjett. – Gruppene godkjente dette.
b) Vara RKM budsjett – Gruppene godkjente dette.
c) Leder, nesteleder, sekretær, kasserer

Foreslår at kasserer legger frem nytt budsjett neste OSSK møte.
Sekretær budsjett – Gruppene godkjente dette.
d) HI&OI Budsjett – Gruppene godkjente dette.

3. Forslag til retningslinjer
Simpelt flertall vedtok at vi ikke skal endre den nåværende retningslinjen.

4. OSSK har penger på konto,men ingen kasserer, hva skal vi gjøre med pengene?
Simpelt flertall vedtok å sende pengene til regionen

5. Eventuelt
Skal kandidater som stiller til valg få tilbakemelding fra møtet om positive og negative
egenskaper i forhold til vervet, dersom dette er ønskelig?
Merk – det er ønskelig at lederen i ossk skal formidle dette i samenfattet form etterpå
dersom kandidaten ønsker dette.
Det ble ikke konsensus og saken går videre ut til gruppene igjen.

SAKER FRA REGIONEN
1. Forslag fra oversettelseskomitèen om å sende 12.000,- til NAWS translation til bruk
for oversettelse i vår region.
RKM informerte rundt saken, at detttte var et beløp som var estimert for å rykke frem i
køen hos NAWS translation for å oversette Living Clean.
Saken ble nedstemt hos oss og RKM tar med dette videre til regionen.

2. Prinsippvedtak
Skal 1NA medlem kunne ha 2 verv samtidig med rapportering i regionen.
Det ble vedtatt at vi kun ønsket at NA medlemmer skal ha kun 1 verv under
rapporteringer i regionen.

3. Valg av ny leder i telefonkomitèen, rusfri tid 3 år.
Ingen kandidat.

Møtet ble avsluttet med sinnsrobønnen.

SAKER TIL NESTE MØTE
1. Budsjett for kasserer
2. Regnskap for alle komiteer og underkomiteer i OSSK
3. Budsjett for OSSK 2013
4. Valg av ny nestleder, rusfri tid 3 år.
5. Muligheter for kandidater på valg for å få tilbakemeldinger.
6. Fredagsgruppa ønsker at det skal stå i alle referater fra OSSK om de neste
servicemøtene i området.

