Referat OSSK 15 Juni 2013
Velkomst med presentasjonsrunde
Til stede:
Leder
Nestleder
Sekretær
RKM
Vara RKM
HI & OI
Aktivitets komiteen
Club 67
Mandalsgruppa
Arendalsgruppa
Gjør det enkelt
Vennesla hæran
Veien til frihet
Sammen kan vi
Hjemmegruppa
Observatør

NA`s 12 tradisjoner ble lest
NA`s 12 konsepter ble lest
1 konsept ble lest
2 konsept neste gang blir lest

Godkjenning av dagsorden


Godkjent

Godkjenning og opplesing av referat


Godkjent

Eventuelt


Mail til OSSK om å støtte et konvent i Tanzania

Rapporter
Leder



Svarer på mail og lager agenda.
Fått mail fra et NA medlem på sin private mail, dette blir tatt opp under eventuelt.

Nestleder


Sjekker mail og har også info ang. saken under eventuelt.

Kasserer


Ikke til stede

Sekretær


Takker nestleder for å overta ansvaret for å åpne dørene og koke kaffe til OSSK møtene.

RKM




Var på Regions møte 8 juni. Møtet ble avholdt under et konvent og ble opplevd som litt
stressende.
Der foreligger forslag om endring på Regions møtene fra 1 dag slik det er nå til å dele det opp
over 2 dager.
Rapporten ble lest opp og her er mye spennende for Gsr ene å ta med til gruppene sine.

HI & OI




Leste rapporten.
Oppfordrer Gsr ène til å informere i gruppene sine om ledige verv i komiteen og service‐
villighet.
Leder informerer om at hun går av i oktober og kommer ikke til å stille til gjenvalg .
Prøv med service, det virker!

Aktivitets komiteen




Komiteen jobber effektivt mot Bragdøya. Det er behov for service‐villige og ønsker at flest
mulig informerer om Bragdøya og viktigheten av service i forkant og under Bragdøya‐uka.
Komiteen skal på befaring på Bragdøya den 22. juni og båten går fra Auglandsbukta kl. 12.00.
Plakaten med oversikt over verv henger i kjelleren i Kongens gate 15.

Sammen kan vi




Varierende oppmøte men mange nykommere.
Gruppa har en kjerne på 6‐7 stk.
De vil holde møter med service‐tema og har invitert HI & OI om å besøke gruppa deres.

Veien til frihet




Møter mandager kl.19.30, Industrigt. 28. ( Salem på Lund )

Møter mandager kl.19.00, Kongensgt. 15.

Stabil god gruppe med god økonomi og godt besøkt.
Alle verv er besatt utenom vaske‐vervet som går på AD‐HOC i gruppa
De ser også på mulighetene for nye møtelokaler i forhold til riving av bygget i Kongens gate.

Gjør det enkelt




Gruppa har en kjerne på ca 8 stk.
De har en god økonomi og gruppa har en buffer på 1000,‐ kr. Alt over blir videresendt.
Gruppa har varierende oppmøte.

Arendalsgruppa



Møter torsdager kl.19.00, Østerveien 18. (Gml. Lahelle skole )
Ikke gruppesaksmøte forrige gang.
De har varierende oppmøte men gode møter.
Alle verv er besatt.

Fly fri


Møter torsdager kl.18.30, Kongensgt. 15
Ikke tilstede

Mandalsgruppa



Møter søndager kl.12.00, Kongensgt. 15

Ikke tilstede

Kvinnegruppa Diamanten


Møter lørdager kl.16.00, Kongensgt. 15

Gruppa er godt besøkt med gode møter.
Lite 7. tradisjon.

Søndagsgruppa


Møter fredager kl.18.00, Kongensgt. 15

Ikke tilstede

Hjemmegruppa



Møter torsdager kl.19.30 og søndager kl.17.30, Blå Kors, Mandal

Gruppa har god service‐villighet.
De har gode møter og god struktur.

Fredagsgruppa


Møter onsdager kl.18.00, «Ungdomsloftet»,Lund Kirke.

Ikke tilstede

Club 67




Møter onsdager kl.18.00, Blå Kors, Vennesla

Gode møter men litt lite folk.
Gruppa har alle verv besatt og har en god kjerne.
De har god økonomi og har kjøpt inn flere mynter.

Åpen dør gruppa


Møter onsdager kl.12.00, Kongensgt. 15

Ikke tilstede

Vennesla hæran




Møter onsdager kl.18.00 og lørdager kl.15.00, Nygt. 3 ( IOGT )

Møtene går som vanlig men det er færre på møtene nå som det er sommer.
Gruppa har lite rusfri tid og dermed få som har mange verv.

Bare for i dag


Møter tirsdager kl.19.30, Dronningensgt. 36. ( Bedehuset )

Ikke tilstede

Møter søndager kl.17.00, Kongensgt. 15

Saker
‐
‐
‐

1. Fortsette på gjennomgang av OSSK sine retningslinjer.
Denne saken blir utsatt til neste møte.
2. Valg: Leder av Litteraturkomiteen, rusfri tid 3 år.
Ingen kandidat
3. Hvordan gjøre HI & OI mer attraktivt?
Her kom gruppene med flere innspill. F.eks: headhunting, bruke tidligere medlemmer av
komiteen for rådføring, arbeidsgruppe og læredag.

Saker til neste gang:
1. Opprettelse av en “fund‐ raising” komite til et konvent i Tanzania.
2. Valg
a) Valg av Regionskomite medlem, RKM, rusfri tid 3 år.
b) Valg av Leder, Litteraturkomiteen, rusfri tid 3 år. ( Leder går av i oktober )
c) Valg av Leder, HI & OI, rusfri tid 2 år. ( Leder går av i oktober )
d) Valg av sekretær, OSSK, rusfri tid 2 år.

OBS!
Dette er en foreløpig saksliste, ikke fullstendig siden det neste møtet er i august.
Fullstendig saksliste kommer på Agenda før neste OSSK møte via mail til gruppene eller den
kan hentes på www.naossk.org sine sider.

Møtet ble avsluttet med bønn om sinnsro.

Møter i området

OSSK

Lørdag, 17 august

Kl. 12.00.

Kongens gate 15.

Telefon komiteen

Mandag, 9 september

Kl. 18.00.

Frivillighetens Hus

HI & OI

Onsdag, 7 august

Kl. 18.00.

Kongens gate 15.

Aktivitets komiteen

Andre onsdagen i mnd.

Kl. 19.30.

Kongens gate 15.

I kjærlig service, Sekretær OSSK

Rapport fra HIOI komiteen








OSSK 15.06.13

Komiteen ønsker ikke å legge ned våre HI‐møter på Loland. Så komiteen har bestemt at det
er komiteen som tar ansvar for møtene på Loland til det blir valgt en ny panelleder der.
På forje komitee møte ble Kari valgt til vår nye panelleder i Kr.sand Kretsfengsel avd kvinner.
Og Øyvind ble valgt til vår nye panelleder i Kr.sand Kretsfengsel avd menn. Vi ønsker de
velkommen til komiteen.
Plakatvervet er ferdig forenklet og komiteen har valgt å begynne fra starten og har valgt ut
13 steder (legesentere, apoteker og biblioteket). Olaf ble valgt som plakatansvarlig. Vi ønsker
han velkommen til komiteen.
Vår nye retningslinje under valg i komiteen viste seg å være en fin og trygg vei under
valgprosessen i komiteen.
Total besøk i Mai på naossk.org WEB: 396
MOBIL: 184
Komiteen har hatt sine utfordringer i noen måneder, men nå er vi på rett vei igjen og vi
finner komiteen sterke igjen 

Ledig verv:

‐ Nestleder: Samarbeide med leder og overta hennes funksjon ved eventuelle fravær. Alle
administrative oppgaver gjøres sammen med leder både før, under og etter komitee møtene.
Krav til rusfri tid: 2 år

Varighet: 1år

‐ Kasserer: Holde økonomisk oversikt over komiteens midler. Betale regninger og skrive regnskap.
Lage budsjett sammen med komiteen.
Krav til rusfri tid: 2 år

Varighet: 1 år

‐ Panelleder på Loland: Sørge for at det blir holdt møter, et møte i mnd. Sørge for NA‐matriell er til
stede. Finne service‐villige. Skrive service‐liste. Møte opp på HIOI komiteens møter.
Krav til rusfri tid: 1 år
Varighet: 1 år

‐ Panelleder på ARA: Sørge for at det blir holdt møter, et møte i mnd. Sørge for NA‐matriell er til
stede. Finne service‐villige. Skrive service‐liste. Møte opp på HIOI komiteens møter.
Tillegg: ingen tilknytning til ARA i 6 mnd før tiltredelse.
Krav til rusfri tid: 1 år

Varighet: 1 år

Lyst å gjøre service i HIOI eller lyst å være med som oppservatør:

Vi trenger deg  Alle Na medlemmer er velkommen til å delta på våre komitee møter.

Se vår egen HIOI info tavle om kontaktinfo og krav til rusfritid, varierer fra institusjoner til fengsel.
(står i kongensgate lokaler).
Vi gjør alltid service sammen!

Sjekk ut vår mobilversjon: www.naossk.org

HIOI Komiteens har ikke møte i JULI.

Neste møte er 7 august kl 18:00 i kongensgate 15.

I felleskap Leder HIOI

RAPPORT Juni 2013
Det har vært en stille periode i området de siste månedene. Den underkomiteen som har
slitt noe er HI og OI‐komiteen. Det har vært et problem at enkelte NA‐medlemmer som har
vært ute i informasjonsoppdrag for komiteen på institusjoner har hatt andre agendaer enn å
bringe budskapet om tilfrisking videre. Den aktuelle institusjonen har reagert på at det har
blitt anbefalt inneliggende pasienter å gå i såkalte prosessgrupper og at det har blitt
formidlet kontakt til disse.
Dette har blitt drøftet i OSSK, og resultatet av denne diskusjonen er at retningslinjene for
komiteens medlemmer blir tydeligere. Det skal være en form for opplæring og komiteen vil
være mer selektive med hvem som gjør slike oppdrag sammen. Et er også beskrevet
konsekvenser hvis en betrodd tjener ikke følger disse retningslinjene. Vi er takknemlige for
reaksjonen fra institusjonen da dette har vært medvikende til å sette fokus på et voksende
problem i området.
Aktivitetskomiteen er i sluttspurten når det gjelder årets Bragdøya‐treff. Det er enda mulig å
sette seg opp som servicevillig, også for NA‐medlemmer utenfor Område Sør. Vi ser alle
fram til årets arrangement og er stolte av det arbeidet som blir utført av komiteen.
Områdekomiteen har hatt jevnlige møter. Vi har god økonomi i Sør og sender jevnlig penger
videre i strukturen. Vi har hatt selvransakelse i området, og det har vært en positiv holdning
til å bruke Planning Basic i saker der dette anses som hensiktsmessig. Revidering av
retningslinjer og prinsippvedtak er under arbeid. Vi har hatt en lite oversiktelig rutine for å
føre disse, og ønsker å gjøre disse vedtakene mer tilgjengelig og aktuelle.
Gruppene rapporterer om godt besøkte møter, stor servicevillighet og mye tilfriskning. NA
har leid møtelokale i Kongensgt 15 i 20 år, og nå skal huset rives. Her har 7 grupper møtene
sine, og alle servicemøtene avholdes her. Det er også planer om å rive et annet lokale der
NA har møter, så det blir nok en del endringer i forhold til avvikling av møtene. Det er
imidlertid ingen planer om å avslutte noen av møtene. Dette gjelder gruppene i
Kristiansand. Her har det også nylig startet opp et nytt åpent tilfriskningsmøte.
Møtet i Lillesand er avviklet. Vi får håpe gruppa starter opp igjen når behovet melder seg.
Se ellers møteoversikt på www.naossk.org. Sjekk også ut vår mobilversjon av hjemmesiden
på m.naossk.org!!

Med hilsen RKM
Vara‐RKM
Område Sør Service Komité

