
Referat OSSK 16 november 2013 

 

Velkomst med presentasjonsrunde 

Til stede: 

Leder:  

Nestleder:  

Sekretær:  

Kasserer:  

RKM:  

Vara RKM:  

HI & OI:  

Aktivitetskomiteen:  

Club 67:  

Mandalsgruppa:  

Gjør det enkelt:  

Åpen dør:  

Hjemmegruppa:  

Veien til frihet:  

Fredagsgruppa:  

Arendalsgruppa:  

Observatør:  

 

Na’s tolv tradisjoner ble lest 

Na’s tolv konsepter ble lest 

Femte konsept ble lest 

Sjette konsept blir lest neste gang 



 

Godkjenning av dagsorden 

 Ad Hoc - komitè til å jobbe med digitalisering av OSSK’s dokumenter 

 Godkjent 

Godkjenning og opplesing av referat 

 Ingen referat 

Eventuelt 

 

Rapporter 

Leder: 

 Det skjer lite angående ledervervet 

 Leser/svarer mail, sjekker ofte. Kunne fulgt opp bedre mht. agenda 

 Sendt mail til Son Senteret angående leie av lokaler. OSSK kan leie lokaler der til 

underkomiteene og til OSSK- møter. OSSK står økonomisk ansvarlig for dette. 

 Vil lage standard leiekontrakt 

 Ønsker lager til HI & OI og aktivitetskomiteen 

Nestleder: 

 Sjekker mail og har god kontakt med leder.  

 Har vært på Son Senteret med leder 

Sekretær: 

 Nybegynner, gjør så godt hun kan 

Kasserer: 

 Fører inn i Excel hva som går inn/ut  

 Saldo er kr.75468,28 

 Innskudd i november fra aktivitetskomiteen på kr. 53000 

 Har betalt kopimaskin og bankomkostninger 

 Vurderer å overføre penger til WSO og EDM. Må fremmes som sak til neste gang 

RKM: 

 Er i dialog med vara -RKM og kasserer 

 Har utarbeidet budsjett for RKM og vara – RKM for 2014. Regnskap for 2013 er ferdigstilt  

 Skal fremme sak om økonomistyring i regionen 



Aktivitetskomiteen: 

 Godt i gang med planlegging av nyttårsfesten, mat er valgt ut 

 Invitasjoner og vervplakat kommer snart 

HI & OI: 

 Ingen representant  

Mandalsgruppa: 

 Planlegger fest, har økonomisk dekning for denne 

 Var ikke på forrige gruppesaksmøte, så har ikke så mye å rapportere 

 Gruppa vokser 

Fredagsgruppa: 

 Gruppa vokser 

 Har hatt sitt første åpne møte med speak i 30 min og vanlig møte etterpå 

 God økonomi, men holder igjen penger grunnet flytting og mulig depositum 

 Første møte er 6 desember på Normisjonen 

 Fulle møter, variasjon i temaer og flere nykommer den siste tiden 

 Har to kandidater til valg 

Arendalsgruppa: 

 To gruppesaksmøter, møter onsdag og lørdag 

 Lørdagsgruppa har byttet navn til ”Ta det rolig” 

 Mange nykommere innom. Flere jenter på møtene, mellom 6-8 

 På møtene blir det lest fra ”Bare for i dag” og ”Basic text” 

 Har bestilt litteratur, men har ikke råd til foldere enda 

 Hilser fra Grimstadgruppa.  De har møte i Grimstad kirke, tirsdager kl. 19.00 

 21 desember inviterer Lørdagsgruppa til grøtfest  

Åpen dør: 

 Møtene går bra, mye besøk og godt med nykommere.  

 Alle møter er åpne og gruppa får positive respons fra besøkende 

 Hadde ekstraordinært gruppesaksmøte fordi de har fått kritikk på at alle kan dele på møtene 

Gjør det enkelt: 

 Møte i Dronningensgt. tirsdager kl. 19.30,  

 Alle møter er lukkede. Godt besøk 

 Saldo pr. 15. 11, kr. 2119. Saldo sponsee-gruppa kr. 4135 

 Har får svar på mail fra gruppa i Tanzania, de har tre møter pr uke. Ett av møtene er 

trinnmøte. Det er bare en person der som kan engelsk og han oversetter til Swahili!  



 De ønsker hjelp til å få oversatt litteratur til Swahili. Gruppa syns dette er flott og fortsetter 

arbeidet med sponsee-gruppa. En tirsdag pr mnd går 7.tradisjon til denne gruppa 

Club 67: 

 Lite oppmøte, men det har tatt seg opp i det siste. Bra servicevillighet 

 Saldo kr. 1500 

 Gode møter, variasjon i tema bl.a. trinn og tradisjoner 

 To kandidater til valg 

Fly fri: 

 Møter hver torsdag kl. 18.30 

 Saldo kr. 4000. God økonomi, men holder igjen penger grunnet flytting 

 Leter etter nytt lokale, Son Senteret er et alternativ 

 Bra møter, fullt hus og nye medlemmer. Mange nykommere. Bare lukkede møter 

 Gruppa vurderer å ta i bruk den nye sinnsrobønnen, dette tas opp på neste gruppesaksmøte 

Hjemmegruppa: 

 Møtene går bra, mye folk men savner nykommere 

 Rullerer greit på verv i gruppa 

 Basic text, trinn og tradisjoner blir brukt til innledning på møtene 

 Saldo kr. 4000 

Veien til frihet: 

 Møte mandag kl. 19.00, dørene åpnes kl. 18.00 

 Godt besøk og mange medlemmer. God atmosfære av tilfriskning på møtene 

 Trinn og tradisjoner som tema på møtene 

 God økonomi, men holder igjen penger grunnet flytting 

 Har valgt å flytte til Son Senteret. Litt usikre på leiekontrakt med lang oppsigelsestid. Vil 

prøve det ut, men flytter hvis det ikke fungerer 

 Elleve stk på forrige gruppesaksmøte 

 Ny vara -  gsr 

 Èn kandidat til valg 

Ikke tilstede: 

 Mandagsgruppa i Salem 

 Onsdagsgruppa 

 Søndagsgruppa 

 Vennesla Hæran 

 



Saker: 

1) Valg: 

a) Vara regionskomitèmedlem (vara – RKM)  Rusfri tid to år 

Fire grupper fremmet  

Valgprosedyren ble fulgt og  ble valgt 

 

b) Leder HI & OI – komiteen   Rusfri tid to år 

Tre grupper fremmet  

Valgprosedyren ble fulgt og  ble valgt 

2) Eventuelt: 

Opprettelse av Ad Hoc – komitè. Dette går ut til gruppene. Må ha kandidat til leder, rusfri tid 

to år. Møte- og repporteringsplikt til OSSK. Digitalisering av OSSK’s dokumenter 

 

Møtet ble avsluttet med bønn om sinnsro 

 

Møter i området 

 

OSSK                                Lørdag 21 desember                Kl. 12. 00                    Son Senteret 

Telefonkomiteen 

HI & OI                             Første onsdag i mnd.               Kl. 18.00 

Aktivitetskomiteen      Andre onsdag i mnd.                Kl. 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


