Referat OSSK 15. November 2014
Til stede:
Nest Leder:
Sekretær:
Vara RKM:
HI&OI:
Nestleder Aktivitetskomiteen:
Kasserer:
Veien til frihet:
Arendalsgruppa:
Gjør det enkelt:
Vennesla Hæran:
Åpen dør gruppa:
Fly fri:
NA club 67:
Mandalsgruppa:
Fredagsgruppa:
Søndagsgruppa:
NA’s tolv tradisjoner opplest.
NA’s tolv konsepter opplest.
2 konsept lest.
Godkjenning av dagsorden.


Godkjent.

Godkjenning og opplesing av referat:


Godkjent og opplest.

Eventuelt:



Budsjett nyttår, gitt til alle GSR/gruppene under møte. Godkjent!
Budsjettsaken: I budsjettet til regionen ser det ut som om regionen går i underskudd,
noe som ikke stemmer. Dette er fordi det er tatt med poster i budsjettet som gir en
misvisende balanse. Det ser ut som om regionen går med 145419kr i underskudd, når
den egentlig går med 22000kr i overskudd. Det er særlig postene som viser hva
regionen skal sende som overskudd til NA. Det er også poster som viser kostpris på
konventer og andre tilstelninger, men disse pleier jo alltid å gå i pluss eller i null og er
derfor misvisende.

Rapporter:
Leder:


Ikke til stede.

Nestleder:


Ikke noe.

Sekretær:


Oppdatert og på god vei i nytt verv.

Kasserer:




Husleie betalt ut året: 3500kr.
Penger fra Aktivitetskomiteen 72940kr
Saldo i dag: 100847,91kr

RKM:




Oppdatert mail.
Vært i dialog med vara kasserer.
Meldt saker.

HI & OI:

Rapport fra H&I/OI-komiteen november 2014
Komiteen har i året som har gått gjennomført følgende:
ARA:

Loland behandlingssenter:

For begge de overstående mangler vi Panelleder. Skal møtene opprettholdes er det tvingende
nødvendig at villige tjenere melder seg!
Fengsel:
om nedgang i antall avholdte møter, vi er nå nede i annenhver uke. Dette vil forhåpentlig bedre
seg etter hvert som ny panelmedlemmer melder seg.
Web:
en mobilversjon som er godt besøkt, spesielt "Bare for i dag"- siden. "Bare for i dag"- siden ble til
gjennom et samarbeid med flere kvalifiserte medlemmer i Område Sør, og vi er meget fornøyd
med resultatet!
Fædrelandsvennen:

"Prosjekter":
informasjonsmøter: Solholmen Overgangsbolig,
Evje fengsel, Legeforeningen og "Ny start". Vi besøker også grupper, og innleder om service i
H&I/OI for de grupper som ønsker det.
Læredag:
mer gode
tilbakemeldinger fra. Komiteen(e) vil nok dra nytte av det som kom ut av den.
--------Dette vil være min siste rapport som leder av H&I/OI- komiteen La meg begynne med å takke for
at jeg får være en del av denne sabla viktige tjenesten. Jeg ser på tjeneste innen Hospital &
Institusjon/Offentlig Informasjon som den ultimate måten å forsøke å nå ut til de som ønsker hva
vi har å tilby, og ikke har "normal" tilgang til ordinære NA- møter.
Jeg er heldig som får tjene med så mange dedikerte NA-medlemmer!
Min rolle i denne perioden skal jeg ikke forsøke å gradere, det får andre gjøre. Men – jeg har gjort
det jeg har fått til, og samtidig visst at jeg nok kunne ha gjort mer om jeg hadde vært mer på
"hugget".
Uansett – komiteen(e) har fungert bra, og hvis jeg tolker komitémedlemmene rett, vil vi øke
innsatsen etter at jeg er gått av. Forhåpentlig ikke på grunn av min avgang, men mer fordi vi ser at
det er veldig mye ugjort, og også sikkert ting som kan endres og på den måten forbedres.
Så igjen – takk for at jeg får lov å være med!
I fellesskap… Trond

Aktivitetskomiteen:







De siste møtene har det vært en stabil kjerne på 5-6 medlemmer. Forrige gang var vi
13 stk, og det er gledelig å se at det er servicevillighet når det nærmer seg
arrangement.
Budsjett for nyttår er klart og må godkjennes. (Godkjent)
Kasserer har overført overskuddet fra Bragdøya til OSSK og det står igjen 15.000 på
konto.
Det ble holdt valg av kasserer, det var en kandidat, og Andre ble enstemmig valgt.
Vi er godt i gang med planlegging av nyttårsarrangementet og de fleste bitene
begynner å falle på plass.

Veien til frihet:







Møte mandager kl. 19-20
Festningsgata 6, Kristiansand
Lukket møte, godt oppmøte.
Trinn/tradisjon som tema. Tag møte med tema.
Gode møter, mange nye som tar service, god økonomi.
Leter etter nye lokaler.

Sammen kan vi:




Møte mandag kl. 19.30-20.30
Industrigata 28, Kristiansand
Ikke til stede.

Arendalsgruppa:







Møte tirsdag kl. 18-19 og Lørdag kl. 15
Nygata 3, Arendal
Økonomi går akkurat rundt, går til husleie.
Det snakkes om økte husleier og derfor leter de etter nye lokaler. Vil ikke flytte,
derfor 7.tradisjon som tema.
God service.
5-15 stk på tirsdager og 3-10 på lørdager. Mange nykommere, 5-6 stabile, lite jenter.

Gjør det enkelt:




Møte tirsdag kl. 19.30-20.30
Dronningensgate 36, Kristiansand
Gode møter, god økonomi.



Takknemlighetsfest 6.desember. 150kr pr billett.

Ta vare på hverandre gruppa:




Møte tirsdag kl. 19
Kirkegaten 16, Grimstad
Ikke til stede

Bare for i dag:




Møte onsdag kl. 10.30-11.30
Tollbodgata 26, Kristiansand
Ikke til stede

Vennesla Hæran:






Møte onsdag kl. 18-19
Tjønnvollveien, Vennesla (Blå kors stova)
15 min meditasjon før møte 1 onsdagen i mnd.
Trinnmøte 3 onsdagen i mnd.
Gode møter.

Åpen dør – gruppa:







Møte onsdag kl.19.30-20.30
Marviksveien 5, Kristiansand
15 stk, lite nye/gjester siste mnd.
Økonomi vokser langsomt.
Tema fra gang til gang, gode møter.
Julaften/nyttår møte kl. 13.00

Fly fri:






Møte torsdag kl. 18.30-19.30
Festningsgata 6, Kristiansand
Godt oppmøte
Ser etter nye lokaler
Bra med nykommere

NA Club 67:


Møte torsdag kl. 19-20







Tollbodgata 26, Kristiansand
Bedre oppmøte, 20 stk sist
7.tradisjon som tema og service
Rullering av verv fungerer bra, mangler vara GSR
Mye penger, kommer til OSSK, godt fokus (åndelige prinsipper)

Mandalsgruppa:







Møte torsdag kl. 19.30-20.30
Store elvegate 94b (Blå kors huset)
God økonomi
2000kr på konto
Sender kanskje noe videre til OSSK
God service

Fredagsgruppa:







Møte fredag kl. 18-19
Dronningensgate 36, Kristiansand
Gruppesaksmøte 1 fredag i mnd
Åpent innledermøte 2 fredagen i mnd
Gode tema, fokus tilfriskning, 3 og 5 tradisjon
Godt besøk

Hjemmegruppa:




Møte lørdag kl. 15-16
Tollbodgata 26, Kristiansand
Ikke til stede

Søndagsgruppa:






Møte søndag kl. 12-13
Tollbodgata 26, Kristiansand
Gode møter, godt oppmøte
God service med rotasjon
God økonomi og skal sende over til OSSK snart.

Ikke til stede:
Sammen kan vi.
Bare for i dag.

Hjemmergruppa.
Saker OSSK:
1. Valg av vara RKM, rusfri tid 2 år, går videre.
2. valg av leder aktivitetskomitee rusfri tid 2 år.
 Fredagsgruppa og club67 fremmer: Harald Andre.
 Kandidat til stede: ja
 Valg: Valgt enstemmig
3. Valg leder HI&OI.
 Fredagsgruppa fremmer: Erik.
 Kandidat til stede: ja
 Valg: Valgt enstemmig
Saker til/fra regionen:
1. valg andre vara delegat, rusfri tid 3 år.
2. NA regionen Norge Europa konvent 2016? Stemt: 3 ja, 6 nei. Ikke konsensus, går
videre.
3. bud service konferanse 2016? Ikke noe bud fra område sør.

Saker til neste gang:
1. Europa konvent 2016
2. budsjett fra regionen
3. valg av vara RKM

Møte ble avsluttet med bønn om sinnsro

Møter i området:
OSSK

Lørdag 20. desember

kl. 12.00 Son senteret

HI&OI

Første onsdagen i mnd

kl.19.30

Aktivitetskomiteen

Andre onsdagen i mnd

kl.18.00 Son senteret

Dronningensgate 36

