Referat OSSK 20 april 2013
Til stede
Nestleder
Sekretær
Vara RKM
HI & OI
Aktivitetskomitèen
Gjør det enkelt
Fredagsgruppa
Søndagsgruppa
Veien til frihet
Fly fri
Sammen kan vi
Club 67
Vennesla hæran
Mandalsgruppa
Arendalsgruppa
Besøkende

Velkomst med presentasjonsrunde
NA`s 12 tradisjoner ble lest
NA`s 12 konsepter ble lest
11 konsept ble lest
12 konsept neste gang blir lest

Godkjenning av dagsorden
•
•
•

Kommentar:
Det er 10 konsept som skal leses på dette møtet, ikke 11 konsept.
Sak fra Regionen : står i referatet at saken går ut igjen, men er ikke kommet med på dagsorden.
Saken blir tatt opp på dette møtet.

Godkjenning og opplesing av referatet
•

Godkjent

Rapporter
Leder
• Ikke tilstede
Nestleder
• Har besøkt andre grupper og HI & OI komitèen.
• Fått mail fra webmaster om feil på agendaen om hvor vervbeskrivelse i regionen er å finne. Dette
blir rettet opp.

Kasserer
•

Ikke tilstede

Sekretær
•

Ingenting å rapportere.

Vara RKM
•
•

Lest mail og bestilt flybilletter til Trondheim.
Jobber med retningslinjer for Regionen.

HI & OI
• Takker nestleder i OSSK for besøk i komitèen.
• Leste opp rapporten og oppfordrer GSRène om å vise denne på sine gruppesaksmøter. Rapporten
inneholder utfyllende info om ledige verv og beskrivelser av disse.
• Leder sier det er tøft å være i komitèen for tiden da de sliter med servicevillige. Blir mye jobb på få
personer. Spesielt OI trenger servicevillige.
• Der er utarbeidet nye retningslinjer for servicevillige i HI & OI.
• Neste møte faller på 1 mai og blir derfor utsatt til 8 mai kl. 17.30 i Kongensgate 15.
• Opplyser også om at det er fullt mulig å bli med som observatør for å få bedre innblikk i
servicen HI & OI utfører. Ta en titt på tavla i kjelleren, der finnes info.
Aktivitetskomitèen
• Leste rapporten.
• Har innbydelser ti Bragdøya 2013 som GSRène tar med til gruppene.
• Bragdøya er et fantastisk arrangement med mye tilfriskning og oppfordrer servicevillige til å skrive
seg på verv-liste som henger på veggen i kjelleren.
Gjør det enkelt
Møter hver tirsdag kl.19.30 på Bedehuset, Dronningensgt.
• Jevnt tilsig med service og tilhørighet. De har ca 8 stk som gjør service.
• Gruppa har jevn økonomi. De skal betale 2 kvartal husleie og alt over 1000,- kr. Blir overført til
OSSK.
Fredagsgruppa
Møter hver fredag kl. 18.00 i Kongensgt.
• Gruppa er jevnt besøkt.
• Har overført 5500,- til OSSK.
• De har litteratur til utlån og har lagd nykommerpakke.
• Åpne møter holdes den andre fredagen i måneden.
Søndagsgruppa
Møter hver søndag kl. 12.00 i Kongensgt.
• De har godt oppmøte og der er god service i gruppa. De har vært en liten gjeng i lengre tid men er
blitt flere i det siste.
• De har kjøpt inn litteratur og markeringer.
• Har en jevn økonomi og kommer til å overføre penger til OSSK.
Veien til frihet
Møter hver mandag kl 19.00 i Kongensgt.
• De har åpne møter første mandagen i måneden.
• Gruppa har god atmosfære og godt engasjement. De er ca 12 stk på sine gruppesaksmøter.
• De har en god økonomi og overfører jevnlig til OSSK.
• Gruppa har veldig fokus på 7 tradisjon og etter et møte med dette som tema fikk de inn 900,- kr.
• De har ingen puslete sinnsro-bønn men bønn med trøkk i !!!

Fly fri
•
•
•
•
•

Møter hver torsdag kl. 18.30 i Kongensgt.
Gruppa har åpent møte 1 gang i måneden.
Der er mye service-villighet i gruppa og de har fått ny vara-GSR.
I snitt er der 3-4 nykommere i måneden.
Forrige gr.saksmøte var saldoen deres på 3000,- kr. De har betalt litt litteratur.
Gruppa har 200,- til 300,- kr i 7 tradisjon på sine møter

Sammen kan vi
Møter hver mandag kl.19.30. Salem på Lund.
• Gruppa har god tilfriskning men sliter litt med service-villighet.
Club 67
Møter hver torsdag kl.19.00. Gml.Lahelle Skole på Lund.
• Gruppa har åpne møter hver andre måned og er da godt besøkt.
• Gruppa har bra fremmøte med en hard kjerne men mangler litt verv.
• De jobber med verv-beskrivelsene.
Vennesla hæran
Møter hver torsdag kl.18.00. Blå Kors i Vennesla
• Første onsdagen i måneden har de meditasjons-møter og siste onsdagen i måneden har de trinnmøter.
• De har betalt 500,- kr. Til husleie.
• Gruppa har lite folk men de har gode og trygge møter.
Hjemmegruppa
• Ikke tilstede.
Mandalsgruppa
Møter søn. kl.17.30 og tors. kl.19.30. Blå Kors i Mandal
• De har gode møter og gruppa vokser.
• Gruppa har få gr.saksmøter og trenger endringer på dette. De sier det er godt å få tips av andre
grupper om sevice og struktur.
Arendalsgruppa
Møter ons. kl.18.00 og lør.kl.15.00. IOGT, Nygata, Arendal
• Gruppa er godt besøkt med 10-15 personer på onsdagene og 5-8 personer på lørdagene.
• Men gruppa sliter med service-villige og overlever takket være iherdig innsats fra et par ildsjeler <3
• De har nesten ingen med lenger rusfri tid enn 2 år.
• Det jobbes med å bygge opp Litteratur-biblioteket til gruppa.
• De betaler en husleie på 1500,-kr. pr. mnd.
• Gruppa har åpne møter ved behov.

Saker
Budsjett NRK 1
•
•
•
•

Ikke godkjent.
Vi ønsker mer spesifisert info på de ulike postene. Vanskelig å si noe utfra postene slik det er i dag.
7. tradisjon skal ikke inngå i budsjett.
Vi ønsker at RKM skal spørre regionen om hvordan de forholder seg til at det budsjetteres med
overskudd og om det finnes retningslinjer på eventuelt hvor høyt dette skal være.
Vi synes det var for høye markedsføringskostnader og litt optimistiske med hensyn til antall
registrerte.
Vi tror at dersom prisen senkes fremfor å budsjettere med overskudd vil dette gjøre at flere
rusavhengige kommer.

Valg
•

Leder av Litteratur-komitèen, rusfri tid 3 år.
Ingen kandidat.

Hvordan håndtere grupper/enkeltpersoner som har andre interesser enn NAbudskapet?
•
•
•
•

OSSK ønsker at Regionen gjør noe med dette.
Et forslag er å sette ned en komitè med flere Rkmèr for å utarbeide forslag/retningslinjer på
hvordan vi skal håndtere dette.
Det kan f.eks. Brukes Planning Basic som verktøy.
Gruppene ønsker å ta stilling til disse forslagene etter denne ad-hoc komitèen har utarbeidet
noe konkret.

Saker til neste gang:
•

Ingen

Møtet ble avsluttet med bønn om sinnsro.
Møter i Området:
OSSK
Telefonkomitèen
Aktivitetskomitèen
HI & OI

Lørdag 18. mai
Mandag 13.mai
2 onsdagen i mnd.
1 onsdagen i mnd.

12.00.
18.00.
19.30.
18.00.

Kongensgt.15
Frivillighetens Hus
Kongensgt.15
Kongensgt.15

NB! HI & OI - møtet er flyttet fra 1 mai til 8 mai og tidspunktet er da 17.30.
Komitèen trenger service-villige :) :)

Rapport aktivitetskomiteen 20/4 2013
Aktivitetskomiteen i NA OSSK jobber effektivt frem mot Bragdøya
2013.
Komiteen begynner å samle litt folk på møtene nå. Dette gleder oss og
vi ser at service villigheten vokser når det begynner å nærme seg.
Årets speakere er nå på plass. De som har takket ja er fra
Sandefjord, Bergen og Mandal.
Vi takker for flott service villighet.
Vinneren av årets logo konkurranse, som vi i år hadde nasjonalt, ble
fra Kristiansand. Vi gratulerer.
Invitasjonene er nå ferdigtrykket og vil bli sendt ut pr post i de
nærmeste dagene.
Vervsplakat holder på å ferdigstilles og vil snart henge på veggen her i
kjelleren. Vi oppfordrer alle gsrene å ta med ut til gruppene at vi
trenger service villige til å skrive seg på denne listen. Det ligger mye
vekst i å gjøre service på Bragdøya.
Ellers jobber komiteen effektivt med alle de både små og store ting
som må på plass for å kunne gjennomføre et slikt omfattende
arrangement.
Aktivitetskomiteen har møte 2. onsdag i måneden kl.19.30
Neste møte er da 8.mai

Det er kult å gjøre service i NA!!
leder i Aktivitetskomiteen :)

Rapport fra HIOI komiteen
OSSK 20.04.13
Etter forje OSSK møte tok jeg med tilbake meldingene som kom rundt bordet etter at mailen
fra ARA ble lest. Det ble åpen diskusjon i komiteen. Komiteen har og fortsatt vil jobbe hardt
for å sikre vår service og styrke det budskapet vi gir.
I komiteen ble vi enig om en endring på retningslinjen vår. Når en gjør HI - og OI service.
Våre Panelleder som sitter i dag går sammen om å skrive ett fast infoskriv til alle som gjør og
ønsker å gjøre HI – og 0I service.
Hvis ett medlem deler noe annet en NAs budskap etter å bli tilsnakket ved en tidlige
anledning, vil dette medlemmer bli tatt ut av all service for 6 mnd i HIOI.
Samtidig er komiteen fortsatt enig om at vi kan ikke kontroller alle våre service villige og at
vi må ha tillit.
LEDIGE VERV NÅ
- 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
- Panelleder på Loland: Sørge for at det blir holdt møter, et møte i mnd. Sørge for NAmatriell 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 i Arendal Fengsel: Sørge for at det blir holdt møter, ca 6-7 møter i året. og
sørge for NA-matriell er til stede. Finne service-villige. Skrive service-liste. Møte opp på
HIOI komiteens møter.
Krav til rusfri tid: 2 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
- Panelleder i Kr.sand kretsfengsel (kvinne avd): 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. Samarbeide med panelleder på mann avd.
Tillegg: Være kvinne. Være ferdig med dommer/prøvetid før tiltredelse.
Krav til rusfri tid: 1 år
Varighet: 1 år

LEDIG FRA JUNI
- Panelleder i Kr.sand kretsfengsel (Manns avd): 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. Samarbeide med panelleder på kvinne avd.
Tillegg: Være Mann. Være ferdig med dommer/prøvetid før tiltredelse.
Krav til rusfri tid: 1 år
Varighet: 1 år

HIOI KOMITEEN TRENGER STERKT SERVICE VILLIGE

Hva er et OI – oppdrag.
Ett OI – oppdrag er vi i komiteen som besøker behandlings steder, fengsler,
klinikker, foreninger, universitet, studieklasser o.l.
Vi i HIOI ønsker at alle skal får kunnskap om NAs program.
Det er da 2-3 medlemmer fra vår HIOI komitee som komme å holde et
informasjonsmøte. Vi bruker 2 forkjellige metoder, det har litt å si om det
er rusavhengige sammen med fagpersoner eller bare fagpersoner.
1. Et medlem deler sin persolige historie (litt fra livet før NA, veien inn i NA
og livet i dag) og en forteller om fakta om NA.
2. En mer utfyllende fakta om NAs struktur og NAs trinnprogram. Er vår
powerpoint presentasjon.
Vi blir alltid igjen å svar på spørsmål.
HIOI KOMITEEN TRENGER OGSÅ SERVICE VILLIGE til våre OI –
oppdrag.
Vi trenger deg  Alle Na medlemmer er velkommen til å delta på våre møter.
Se vår egen HIOI info tavle om kontaktinfo og krav til rusfritid, varier fra institusjoner til
fengsel. (står i kongensgate lokaler).
Vi gjør alltid service sammen!
Sjekk ut vår mobilversjon: www.naossk.org
NB!!!

NB!!!

NB!!!!

Neste HIOI møte faller på en hellig dag så møte er flyttet til
8.mai kl 17: 30

I felleskap (Leder HIOI).

