”Forenklet” referat fra møte OSSK 21.04.12






16 personer til stede
Normale prosedyrer mht hva som blir lest
Tommy J leser 2 konsept neste gang
Agenda godkjent
Forrige referat lest og godkjent

Rapporter
Leder OSSK

Ingenting å rapportere, gjør det som må gjøres

Nestleder

Meldt avbud

RKM

Meldt avbud

Vara RKM

Har vært i kontakt med oversettelsekomiteen

Fredagsgruppa

Alle verv besatt. Har noe vansker med å finne speakere til åpne møter

Hjemmegruppa

Klager over at det er skittent i lokalene. Blir bedt om å ta dette opp med
andre grupper som bruker kjelleren. Ellers alt bra

Søndagsgruppa

Alle verv besatt. Har fått vaskere. Savner generelt mer servicevillighet i
gruppa

Veien til frihet

Gode møter, alle verv besatt. Har overført kr 2000 til OSSK. GSR går av nå.
Har en sak til eventuelt

Sammen kan vi

Gode møter, verv OK. Sendt 3000 til OSSK

Gjør det enkelt

Alle verv besatt. Lite folk på møtene, men gode møter

Bare for i dag

Ikke representert

Vennesla Heran

Alle verv besatt. Godt med folk på møtene

Arendal

Ikke representert

Fly Fri

God med folk, alle verv besatt. Lite folk på gruppesaksmøtene. Ny GSR på
valg

Club 6

Alt vel. Mangler noe på service

Mandal

Ikke representert

Aktivitetskomiteen

Skriftlig rapport. Sendt ut innbydelser til Bragdøya. Også til Sverige og
Danmark. Serviceplakat vil bli hengt opp i kjelleren. Oppfordrer alle til å
skrive seg opp, og også til å delta på møtene. En del nye verv i år

HI & OI

Skriftlig rapport. Komiteen fungerer greit. Trenger folk til verv i OI. Fått ny
nestleder. Vært i noen grupper og informert. Hatt infomøte ved DPS
Kvinesdal. HI-troppen er bra. Neste møte 02.05, alle hjertelig velkomne

SAK
Valg av kasserer OSSK

Kommentar
Ingen kandidater

Valg av sekretær OSSK

Ingen kandidater

Eventuelt

Veien til frihet-gruppa melder at de ikke
ønsker endring av Sinnsrobønnen.
Sinnsrobønnen slik den er i dag:
Gud, gi meg Sinnsro
Til å godta de ting jeg ikke kan forandre
Mot til å forandre de ting jeg kan
Og forstand til å se forskjellen

Konklusjon
Saken går videre til neste
møte
Saken går videre til neste
møte
Sak til neste møte
Er det ønskelig fra
gruppene i OSSK at
oversettelsekomiteen
endrer Sinnsrobønnen?

Oversettelsekomiteen ønsker å forandre
”godta” til akseptere og ”forstand” til
visdom.

SAKER til/fra Regionen
SAK







Ledige verv i
Regionen
Sekretær
Delegat
Varadelegat
Leder
oversettelsekomiteen
Leder
webkomite

Regionalt konvent

Kommentar
Ingen kandidater fra OSSK

Konklusjon
Saken tas opp i neste møte i
Regionen.

Er det ønskelig at det arrangeres
årlige/annenhvertårlige konventer i regi av
Regionen?

Gruppene hadde lite
kunnskap om hva dette
innebærer, og fikk en
orientering
Det er mange ubesatte verv
i området og regionen.
Hvor bør servicevilligheten
kanaliseres? Til å arrangere
et regionalt konvent eller til
nødvendige og avgjørende
verv for at

Ny oversettelse av
Sinnsrobønnen

Oversettelsekomiteen har gjort en ny
oversettelse av Sinnsrobønnen på eget
initiativ.
Dette er i strid med retningslinjene for
denne komiteen.

servicestrukturen skal
opprettholdes?
Er det ønskelig at RKM tar
dette opp i neste
Regionsmøte som en sak?

Saken vil da hete
Utdrag fra retningslinjer underkomiteer i
Regionen:
Skal ved forespørsel fra NAs
Regionsservicekomiteen Norge, og minst
en gang per år, sette opp en oversikt over
hva deres respektive
underkomiteer/tjenesteområder skal
arbeide med utover det neste året. Denne
oversikten skal presenteres for og
godkjennes av NAs
Regionsservicekomiteen Norge.

Med håp om at det snart blir valgt en sekretær i komiteen……….
Ester

Hvilket mandat har
oversettelsekomiteen hatt
til å utarbeide en ny utgave
av Sinnsrobønnen?

Rapport fra HI/OI komiteen til OSSK 21/4-12
Komiteen fungerer greit. Men vi kunne trenge medlemmer med litt erfaring til tjeneste i OIdelen av komiteen. I tillegg blir panelederverv ledig snart.
Sist møte stilte en kandidat til nestleder-vervet. Vedkommende ble valgt. I tillegg ble det
valgt ny panelleder i Arendal fengsel. Komiteen er takknemlig for villigheten til begge.
Vi har sist måned hatt info-innledninger hos 2 grupper. Si fra hvis flere ønsker oss på besøk.
OI rapporter:
Alt det faste glir rimelig greit.
Holdt 1 NA-presentasjon ved DPS i Kvinesdal.
Et par nye oppdrag er planlagt.

HI rapporter:
Ingenting spesielt å melde. Møter blir holdt.
Dette betyr at vi har god tjenestevillighet i ”HI-troppen”, noe jeg synes vi kan være litt stolte
av.

Hospital og institusjon/Offentlig informasjons komiten holder neste møte onsdag 2 mai kl
18.00 i kjelleren. Alle hjertelig velkommen

I felleskap
Lasse leder

