REFERAT FRA OSSK – MØTE LØRDAG 21.01.12
Tilstede:
Leder :
Nestleder :
Sekretær
Rkm :
Vara Rkm :
Leder i Aktivitetskomiteen :
Gsr sammen kan vi gruppa :
Vara gsr Veien til frihetgruppa :
Gsr vennesla hæran gruppa :
Vara gsr Vennesla hæran gruppa :
Gsr Fly fri gruppa :
Vara gsr Na club 67 gruppa :
Vara gsr Fredagsgruppa :
Gsr Hjemmegruppa:
Gsr Søndagsgruppa :
Gsr Mandalsgruppa:
Observatør:
Observatør :
Dagens agenda: Godkjent
Referat fra forrige Ossk –møte : Godkjent
 leste Na`s 12 tradisjoner.
 leste Na`s 12 konsepter.
 leste det 10. konseptet.
 leser det 11. konseptet neste gang.
RAPPORTER:
Leder : Har ikke så mye å rapportere denne gang. Har kommunisert litt med betrodde tjenere i
denne komiteen, og svart på ett par e –poster.

Nestleder : Se vedlegg
Sekretær : Har sendt ut referater til alle som skal ha dem, hentet post en gang i uka, dette er jo
mitt siste møte så jeg leser opp en sluttrapport som blir sendt ut som vedlegg til gruppene.
Aktivitetskomiteen : Se vedlegg
Rkm : Se vedlegg
Veien til frihetgruppa : Alle verv besatt, alt går bra.
Sammen kan vi gruppa : Møtene går greit, alle verv er besatt, mer folk på møtene, så det har tatt
seg opp igjen.
Vennesla hæran gruppa : Gode møter, godt med folk, mye besøk fra Loland, har fått nye
medlemmer.
Fly fri gruppa : Alt går veldig bra.
Na club 67 gruppa : møtene går bra, mange på møtene, alle verv er besatt, god service – villighet.
Mandalsgruppa : På torsdagsmøtene er det 7 -12 stk, på søndagsmøtene er det 4 -7 stk. Vi rullerer
så godt vi kan på vervene, har fått noen nye medlemmer.
Fredagsgruppa : Det går mye bedre nå, stort sett fullt, fått ett nytt medlem, service – villigheten er
blitt bedre.
Hjemmegruppa : Vara gsr er det eneste vervet som mangler, veldig varierende med folk på møtene
denne mnd.
Søndagsgruppa : Er oppdatert på nett, alle verv er besatt, unntatt Vara gsr, ikke så mye service –
villighet, vi har hatt to gr.saksmøter.
SAKER:
1.Valg:
A) Kasserer ( rusfri tid 3 år ): Ingen kandidater, saken går videre til neste gang.
B) Nestleder ( rusfri tid 2 år) : ingen kandidater, saken går videre til neste gang.
C) Sekretær ( rusfri tid 2 år) : Ingen kandidater ,saken går videre til neste gang.
SAKER FRA REGIONEN :
1.Valg: a) leder (ossk har nominert en kandidat)
b)Varakasserer: Ingen kandidater
c)2. vara delegat: Ingen kandidater

2.Litteraturkomiteen har forslag om felles ” nykommerdanasjon”,dvs. å gi regional møteliste til
nykommere på konventer og arrangementer komiteen deltar på. Gruppene i Område sør har delte
meninger i denne saken.
3.Litteraturkomiteen har diskutert omstrukturering av møteliste: (Gruppene i Område sør mener
at møter vises etter fylker)
EVENTUELTSAKER:
1.Postansvarlig-Kaffekoker på Ossk – møtene: Leder påtar seg dette, men vil ikke legge dette på
den neste lederen, som kommer.
2.Regnskap for betrodde tjenere i ossk og underkomiteer skal legges frem i februar.
3.Forslag om ett Regionalt konvent: Rkm og Vara rkm er Ossk`s talerør i denne saken.
4. Mandalsgruppa ønsker besøk på søndagsmøtene sine, møte begynner kl.17.30, og døra åpnes
kl.17.00.

Prøv med service – det virker.
Hilsen den avtroppende sekretæren

