Referat OSSK 15 februar 2014

Velkomst med presentasjonsrunde
Til stede:
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
RKM:
Vara RKM:
HI & OI:
Aktivitetskomiteen:
Gjør det enkelt:
Veien til frihet:
Fredagsgruppa:
Fly fri:
Ta vare på hverandre:
Åpen dør:
Club 67:
Mandalsgruppa:
Søndagsgruppa:
Bare for i dag:
Observatør:

Na’s tolv tradisjoner ble lest
Na’s tolv konsepter ble lest

Syvende konsept ble lest
Åttende konsept blir lest

Godkjenning av dagsorden


Godkjent

Godkjenning og opplesing av referat


Godkjent

Eventuelt

Rapporter
Leder:



Lager agenda
Holder seg oppdatert på hva som skjer i regionen og i andre områder

Sekretær:


Skriver referat, sjekker mail.

Kasserer:






Saldo pr. 15 februar kr. 61639
Betalt husleien for ossk (des.- juni) kr. 3500
Betalt for postboks kr. 1530
Har fått inn kr. 1500 fra fly fri
Har fått inn kr. 3000 fra fredagsgruppa

RKM:


Se vedlegg

HI & OI:


Se vedlegg

Aktivitetskomiteen:




Regnskapet er ikke helt ferdig enda
Jobber med planlegging av Bragdøya 2014 selv om det enda ikke er godkjent
Komiteen tar gjerne imot flere medlemmer, møte hver 2 onsdag i mnd på Son senteret

Veien til frihet:






Møte mandager kl. 19.00-20.00
Trinn og tradisjoner som tema på møter
Åpent møte 1 mandag i mnd
Bare fem stk på forrige gruppesaksmøte
Mangler kaffekoker og gsr

Fly fri:






Lukkede møter torsdag kl. 18.30-19.30
God oppslutning på møtene
God økonomi, kr. 4800 på konto og har overført kr. 1500 til ossk
Skal lage ny møteledernøkkel
Gruppa er for stemplingsordningen

Fredagsgruppa:






Møte fredager kl.18.00-19.00 i Dronningensgate
40stk på forrige møte, 10 stk på gruppesaksmøte
Alle verv besatt
God økonomi, har overført kr. 3000 til ossk
Gruppa er for stemplingsordningen

Gjør det enkelt:






Møte tirsdager i Dronningensgate. Lukkede møter
Jevnt besøk, 10 stk på forrige gruppesaksmøte
Tema på møtene varierer mellom åpne tema, trinn og tradisjoner
Gruppa er for stemplingsordningen
God økonomi, men venter med å overføre penger til etter festen

Club 67


Møte torsdager kl. 18.30-19.30 på Lahelle





Ser etter nye lokaler
Varierende oppmøte, også tilsig
God servicevillighet, bra økonomi

Mandalsgruppa






Møte torsdag kl. 19.30 og søndag kl. 17.30 på Blå Kors
Gått gjennom regnskap for 2013
God økonomi, skal overføre kr. 2500 til ossk
har fått seg nettbank
Varierende oppmøte

Søndagsgruppa




Møte søndager kl.12.00 på Lahelle
Alle verv besatt, men ønsker mer servicevillighet
Godt besøk

Bare for i dag




Møte onsdag kl. 10.30 på Lahelle
Bra besøk
Alle verv besatt, men lite servicevillighet

Åpen dør






Åpne møter kl.18.00 i Lund kirke
Dårlig besøk i januar
Støtter stempelordningen hvis aktuelt
Dårlig økonomi, men er på vei oppover. Ok 7tradisjon
Har hatt gruppesamvittighetsmøte. Utenforstående skal få dele, men møteleder må passe på
hva det deles om

Vennesla hæran






Møte onsdag kl. 18.00 Blåkorsstua
Bare lukkede møter
1 onsdag i mnd meditasjonsmøte
Alle verv besatt, men mangler vara gsr.
Bra økonomi

Ikke tilstede:



Sammen kan vi- gruppa
Arendalsgruppa




Ta det rolig- gruppa
Hjemmegruppa

Saker ossk:
1) Valg av nestleder , rusfri tid 2år
 Ingen kandidat, saken går videre til neste gang
2) Regnskap 2013
 Godkjent
3) Skal det arrangeres Bragdøya 2014
 Godkjent

Saker til/ fra regionen:
1) Leder, rusfritid 2 år
 Ingen kandidat
2) Kasserer, rusfri tid 4 år
 Ingen kandidat
Saker til neste gang:
1) Nestleder ossk
Sekretær leser utkast av referat

Møtet ble avsluttet med bønn om sinnsro

Møter i området

OSSK

Lørdag 15 mars

Kl. 12. 00

Son Senteret

Telefonkomiteen
H&I - OI

Første onsdag i mnd.

Kl. 19.30

Aktivitetskomiteen

Andre onsdag i mnd.

Kl. 19.30

Dronningensgt 36
Son Senteret

REFERAT FRA REGIONSMØTE
MAJORSTUEN KIRKE LØRDAG 8.FEBRUAR 2014 KLOKKEN 11.00 – 17.00

Møtet startet med gruppeselvransakelse:
«Hvor godt har regionskomiteen gjort det i forhold til å gjøre tjeneste overfor områdene gjennom
dette året, og hvordan kan dette gjøres bedre fremover?»
Det ble tatt en runde på dette hvor alle fikk tid til å bidra. Dette er noen av det som gikk igjen:
-

RKM ene må bli løftet.
Det er tidvis tøff meningsutveksling og noen opplever dette som skummelt og synes det er
vanskelig å si sin mening. Andre skal prøve å ta litt mindre plass for at andre skal komme til.
Noen underkomiteer opplever detaljstyring og at de ikke får den tilliten de har blitt tildelt.
Ønskelig med selvranskelse/planning Basic som start på hvert reg. møte fremover.
Mange som mente det hadde vært dårlig stemning på de siste møtene.
Har det blitt sånn at Regionen er for Regionen og ikke for områdene?
Område Sør fremla at vi ønsket mer fokus på retningslinjer – vi kommer fra et område som
følger med. Vi føler at vi har blitt utsatt for hersketeknikker og blitt «upopulære»
møteplagere fordi vi fremmer det området vårt mener.

Rapporteringer
Vara Kasserer:
Var ikke tilstede. La med en rapport og forslag til nytt budsjett og regnskap. Uttalte i rapporten at det
var dårlig kontroll på økonomien ift at ikke alle betrodde tjenere leverer inn regnskap. Han mente
også at det var uheldig at det er praksis i regionen å betale penger på forskudd til betrodde tjenere.
Ellers var det en del furting i rapporten hans da han ikke ble valgt inn på forrige regionsmøte
Område Nord:
Positive forandringer, alle verv besatt. Alta – gruppen har lagt ned, vurderer oppstart av møte i
Kautokeino. Tromsø vurderer å legge ned pga mangel på servicevillighet. Neste års konvent vil være i
Tromsø. De søkte også om råd ift en episode hvor møteleder var blitt beskyldt for å selge tabletter på
møte. Regionskomiteen gav svar om at dette er ryktespredning og at dette skjer i alle områder fra tid
til annen.
Område Øst:
Har hatt en betrodd tjener som har klart i en 2 års periode å stjele ca 87000 kr fra NA`s midler. Dette
har foregått ved at han har hatt kasserer verv i hjemmegruppen sin. Denne gruppen har valgt å følge
bulletin NA Thefts og gir han sjangs til å gjøre opp for seg. Lærdommen er at vi alltid bør være 2
personer som disponerer NA sine midler. De holder også Servicekonferanse i mars og gleder seg
masse til dette.
Område sør:
Fortalte om store endringer etter at mange grupper har flyttet ut av Kongens gate da bygget er blitt
solgt. Vi reagerte på budsjettet som regionen fremla og at retningslinjene ikke ble fulgt. Vi er også

reservert mot å sende penger videre til Regionen da det er en generell oppfatning om at det lite
oversiktlig disponering av midlene i komiteen.
Område Øst 2:
Alt vel. Har opprettet en aktivitetskomité etter mal fra OSSK
Område Midt:
Alt vel. Har gitt tips og nyttig informasjon til GSR som de tar med til gruppene sine om 7. tradisjon.
Det ble også snakket om found raising og hvordan dette kan fremme NAs hovedvisjon..
Område Vest:
12 grupper som har 15 møter i uken  Området har hatt selvransakelse. OMVSK savner representant
for Vestlandskonventet 2014 og det ser ut som om at dette konventet vil bli avlyst. Har også hatt
problemer med et møte hvor det blitt forkynt om Jesus på møtene. Gruppa har tatt en
selvransakelse på dette, men det henger fortsatt noe igjen.
Delegatene:
Planlegger EDM i Porto hvor de skal levere en rapport fra regionen. Ønsker innspill her på hva de skal
ta med seg. Det pågår arbeid med å lage en tradisjonsbok, så her søker de input. De har også 11- 120
delegater som deltar på EDM. Disse foundes i dag ved at NAWS funder delegaten og regionen funder
vara – delegaten. Det er snakk om at siden dette innebærer store økonomiske kostnader og at det
blir mange på møtene så vil NAWS gå bort fra å founde delegatene. De har også gått bort fra Robert
Rules of order som «debattstruktur» da dette tar lang tid og er omfattende å gjennomføre.
Litteraturkomiteen
Viste et overskudd i budsjett på 118.766,-. De hadde +493.214 og – 374.448,-. De har hatt det veldig
hektisk før årsoppgjør da Mammut har medført at de må avslutte hver måned på en spesiell måte.
Pakkelagene jobber på spreng for å få ut alt til innen rimelig tid. Jobber med å få ferdig webshoppen
som vil redusere arbeidsmengden. Denne vil også ha paypal slik at det ikke vil bli fordringer (det
forelå fordringer på 70.000 i regnskapet hvor ca 17.000 vil bli avskrevet) De trenger flere
servicevillige da arbeidsmengden er stor og rekker ut til andre for hjelp.
Oversettelseskomiteen
Holder på å gå gjennom oversettelsen av Living Clean. Estimert ferdig 14. april. Sendes da til
korrekturlesser i NAWS 15.april. Oversettelse av NAWS bulletiner: Theft of NA funds, Open & Closed
meetings og Spescial meetings er i gang. De vil bli lagt ut på web siden sammen med de andre
bulletinene. De har også revider visjonene.( kommer med referatet fra regionen) De har også revidert
2. utgaven av Bare for i dag. (sidetall ift Basic Text)
Web komiteen
Ønsker samarbeid med telefonkomiteen siden de får mange henvendelser fra rusavhengige som
sliter. De ønsker at vi skal få ut til gruppene om at de ønsker at dersom noen rusavhengige har
erfaring med wordpress så trenger de denne kompetansen. De ønsker også hjelp til å få tak i flere
gamle norske NA speak som finnes på CD, minnepenn o.l rundt om i Norge slik at disse kan legges ut
på weben. Alle speak fra NA 25 år ligger nå ute på weben. De bruker også Skype som
kommunikasjonsform. På møtet ble det også kommentert at det var blitt lagt ut noen referater som
inneholdt personalia til medlemmer. Web komiteen har ikke mulighet til å korrekturlese alt som blir

tilsendt som skal legges ut. Det ble besluttet på møtet at de skal passordbeskytte disse i fremtiden.
Tidligere var det et problem pga et program de brukte, men med det nye programmet blir dette
fremført umiddelbart.
Telefonkomiteen
De har sendt inn regnskap som hadde økte utgifter vedr økte reiseutgifter og aktivitet. De ba om
mere driftsmidler ellers måtte na sin kontakttelefon legges ned da de ville være tom for midler i ca
juni…. I dag er utgiftene på tlf ca 600-700 kr i mnd. De fikk sterke tilbakemeldinger på at de kunne
moderere utgiftene sine ved å bruke Skype som kommunikasjonsform. De har også lagd et forslag for
regional plakat som kan brukes som felles «mal» på visittkort og plakater o.l

Fellesskapsutviklingskomiteen
Hatt 3 oppdrag siden sist. Ta kontakt dersom dere ønsker at FU skal delta på deres arrangementer.
De vil også bidra med 2 workshops på servicekonferansen.

Servicekonferansen
Denne vil bli avholdt på Marienlyst skole den siste helgen i mars ( 28.- 30. mars) Alle komiteeer er i
full virksomhet og de har fått 2 personer fra world bord som skal bidra. Budsjett ble lagt frem.
Sluttrapport fra regionskonvenkomiteen 2014
Det var 606 registrerte rusavhengige og 72 ikke rusavhengige. Erfaring viste at arbeidet bør begynnes
tidligere. Konventet gikk i overskudd med 74.000 kroner – 35.000 som de hadde fått i forskudd.
Komiteen la også ved i sin sluttrapport at de opplevde arbeide i komiteen som utfordrende da de
opplevde seg misforstått og detaljstyrt av regionen. Dette gjaldt spesielt området på «null –
budsjett» saken. Effekter som ble lagd til dette konventet lagres hos Litteraturkomiteen til videre
bruk.
Regionskonventkomiteen
Rapporterte at de har fått gode tilbakemeldinger etter konventet. De er selv fornøyde med over 600
rusavhengige registrerte deltakere. I rapporten påpeker de at de har opplevd samarbeidet med
Regionen som detaljstyrt og vanskelig.

Saker i NA regionen Norge
1. Valg
Leder i Na regionen Norge : Ingen kandidat
Kasserer i NA regionen: Ingen kandidat
2. Kan område Vest ta ansvar for regionsmøtet i juni? Det er område øst 2 som har ansvaret
for junimøtet i utgangspunktet.
Da det antageligvis ikke blir Vestlandskonvent, så bortfaller hensikten med å ha regionsmøte
der. Det blir dermed regionsmøte i Øst 2 i Drammen i juni.
3. OSSK krever at beslutningen tatt i sak nr 2 fra møtet i Regionsservicekomiteen i oktober
2013 annulleres.

Beslutningen ble annullert. Enstemmig
4. Skal vi ha konsensus eller simpelt flertall under budsjettforhandlinger? Ved skal inn i
retningslinjene.
Vi fant ut at områdene gjør det forskjellig – halvparten hadde konsensus og halvparten
hadde simpelt flertall på sine områder under budsjettforhandlinger. Møtehyppigheten til
Regionen er mindre og dermed så blir tidsaspektet et viktig moment. Budsjett er et
styringsdokument og dermed viktig å avklare for å komme videre. Det ble vedtatt at
regnskap i regionen skal avgjøres med simpelt flertall.
(Bør OSSK se på våre retningslinjer for dette?)
5. Revidert budsjett 2014 gjennomgang og formell godkjennelse av regnskap 2013.
Enstemmig vedtatt revidert budsjett 2014. Formell godkjennelse hadde noen bemerkninger
og vi avventer behandling av saken til kasserer er på plass.
6. Endring av nåværende møteformat fra en til to dager. ( avgjøring ved konsensus i dag )
Pga flere forslag og innspill ble denne saken ikke avgjort. Viser til neste sak for tiltak som skal
gjøres.
7. Hvordan kan rapporteringer og beslutningsprosessen bli effektiv?
Vi bestemte at på junimøte så går rapporteringer ut til fordel for Planning Basic.
Rapporteringer må lese på forhånd og det gis rom for spørsmål – svar til de respektive. Vi
skal også bruke Planning Basic på temaet effektivisering.
8. Er det behov i det norske fellesskap for revidering av nåværende oversettelse av 12
konsepter?
Oversettelseskomiteen sa at det er vanskelig å si hva som kommer i løpet av året og at det
kommer innspill som de forholder seg til. Denne revideringen ville være gratis og det var et
medlem utenfor komiteen som ville gjøre det på egen hånd så det ville ikke kreve noen
ressurser. Mange synes at konseptene var vanskelig og trengtes å oversette. Debatten gikk
videre inn på retningslinjer hvor det står at alle underkomiteer skal levere inn en liste på hva
de skal gjøre i løpet av året. Alle underkomiteer skulle lever inn liste på dette neste gang.
Saken ble ikke vedtatt og går videre. Dette ble en heftig sak og diskusjonen gikk høyt. OSSK
var det eneste området som gikk imot at oversettelsekomiteen skulle revidere konseptene.
Vi sa at det kan godt være dette behøves, men dette må være en del av en prioriteringsliste
som skal godkjennes i Regionen… (dette har ossk vært så tydelige på at RKM/varaRKM ikke
kunne gå tilbake på dette)
9. Telefonkomiteen ber om økonomiske retningslinjer for betrodde tjenere i alle komiteer.
Denne saken utgikk pga tidsmangel.
”In loving service”
RKM & Vara – RKM

Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

OSSK, Hospital & Institusjon-/Offentlig Informasjonskomité
P. boks 58, 4661 Kristiansand S
hi-oi@naossk.org

H&I/OI- rapport februar 2014
 Vi mangler fremdeles villige tjenere til fengselsmøtene. Og det kan se ut til at vi
trenger en del etterhvert i og med at vi nå er blitt bedt om å holde 4 møter i
måneden, noen av dem på domsavdelingen. Det positive vil være at det nå er snakk
om at både kvinner og menn kan gjøre tjeneste sammen, i alle fall på
domsavdelingen, grunnet nedleggelse av kvinneavdelingen. Dette vil vi få vite mer
om underveis.
 Invitasjoner er sendt ut, og vi skal nå ha stand på "Ut av tåka"- seminar 19. februar,
på besøk til Evje fengsel 26. februar, i tillegg til besøk på Solholmen Overgangsbolig
20. mars.
 Vi har hatt evalueringsmøte med Agder Friomsorgskontor (AF), tidligere kjent som
KIF. Avtalen vedrørende "Stempelordningen" er forlenget med ett år, og AF ønsker å
utvide ordningen til å gjelde flere grupper.
Vi har i den forbindelse sendt henvendelse til alle gruppene i Område sør, og har i
skrivende stund fått positive svar fra fem av dem. Vi ber alle grupper om å sjekke eposten sin, og komme med tilbakemelding på henvendelsen.
 Det som leder la frem om læredag/minikonvent på forrige OSSK- møte var en
misforståelse fra hans side. Det det dreier seg om er en læredag om service i H&I/OI,
hvor vi ønsker å invitere NA- medlemmer for om mulig å involvere dem mer i våre
tjenester.
 Vi er også i gang med å rydde opp i gamle retningslinjer for å redigere disse. Dette
gjelder både for panelledere og panelmedlemmer. I tillegg har vi på "Service"- sida på
nettsida vår lagt ut såkalte "Gjør-gjør ikke"- dokumenter.
 Og - som alltid: NA- medlemmer som er villige til å bringe budskapet om at tilfriskning
gjennom vårt program er mulig er meget velkomne.

I fellesskap… H&I/OI- komiteen

www.naossk.org

