REFERAT OSSK MØTE 19.01.2013
Til stede:
Leder
Sekretær
Kasserer
HO&OI
RKM
Vara RKM
Akt.komitèen
Søndagsgruppa
Vennesla Hæran
Sammen kan vi
Gjør det enkelt
Fly fri
Fredagsgruppa
Club 67
Mandalsgruppa
Lørdagsgruppa
Veien til frihet
Kandidater til valg
Velkomst med presentasjonsrunde
NA`s 12 tradisjoner ble lest
NA`s 12 konsepter ble lest
8 konsept ble lest
9 konsept blir neste gang lest
Godkjenning av dagsorden .
Kommentar: Regnskap skal egentlig være på OSSK-møtet i Februar.
Godkjenning av referat.
Eventuelt:
Kasserer: penger skal sendes til Regionen,hvor mye?
Saken tas opp på dette møtet.

RAPPORTER
Leder
Har sett på retningslinjene og ser behov for en gjennomgang av disse
Sekretær
Gir en stor takk for å steppe inn som referent på forrige OSSK møte og for en flott utført
jobb :)
Post Inn/ut: Kontoutskrifter
Regning fra Sharp- levert til kasserer
Brev om husleieregulering fra 01.01.2013. Ny husleie blir 346,92,-pr. Mnd
Skriv henger på tavle i kjelleren om dette.
Sekretær tar også selvkritikk for å ikke hentet posten på en stund så b.l.a. HI&OI
ikke har fått de fakturaene de skulle hatt tidligere. Lover forbedring :)

Kasserer
Vi har p.d.d 164.144,- på konto.
Gikk gjennom budsjett. Se vedlegg
RKM
Det skjer lite i regionen og har ikke fått dagsorden til neste Reg.møte.
Rapporten kommer med neste referat.
HI&OI
Leste rapporten og henviser til vedlegg
Aktivitetskomitèen
Godt fornøyd med Nyttårsfeiringen. Komitèen takker for god servicevillighet.
Nå er det tid for planlegging av Bragdøya og GSRene bes gå til gruppene og
oppfordre til å gjøre service :)
Veien til frihet
Alle verv besatt og alt er helt tipp topp :)
Hjemmegruppa
Alle verv besatt og gode møter :)
Mandalsgruppa
Lita gruppe men med gode møter.
Vi ønsker velkommen som ny GSR :)
Fredagsgruppa
Alle verv besatt og ei godt besøkt gruppe :)
Club 67
Ok møter med mye folk :)
Fly fri
Få på gr.saksmøtene men god sevicevillighet til de som er der :)
Gjør det enkelt
Alle verv besatt. Gode møter :)
Sammen kan vi
Alle verv besatt, gruppa har gode møter :)
Vennesla Hæran
Gode møter i Vennesla :)
Søndagsgruppa
God servicevillighet og mye folk på møtene :)

SAKER
1.

Nestleder OSSK, rusfri tid 2 år
fremmes og velges :) Velkommen :)

2.

Budsjett OSSK
Kasserer leste opp og budsjettet ble godkjent.
Kasserer fikk skryt for enkelt, oversiktlig oppsett :)

3.

Muligheter for kanditat på valg for å få tilbakemld?
Forslaget ble ikke godkjent.

Saker fra Regionen
1. Valg av leder i Telefonkomitèen, rusfri tid 3 år
:-) fremmes som en utmerket kandidat :)

Eventuelt:
Penger skal sendes til Regionen men hvor mye?
Retningslinjene for dette sier at alt over buffer på 5000,-kr. skal sendes videre.
Konklusjon: Pengene sendes som retningslinjene sier :)

Saker til neste møte
1. Regnskapsmøte
2. Selvransakelsesmøte i OSSK. Her er det ønskelig at gruppene kommer med innspill og
spørsmål

Møtet avsluttes med bønn om sinnsro.
Neste møte i OSSK er 16 februar 2013.
Vel Møtt :)

