Referat OSSK 18 januar 2014

Velkomst med presentasjonsrunde
Til stede:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
RKM:
Vara RKM:
HI & OI:
Aktivitetskomiteen:
Gjør det enkelt:
Veien til frihet:
Fredagsgruppa:
Fly fri:
Hjemmegruppa:

Na’s tolv tradisjoner ble lest
Na’s tolv konsepter ble lest
Syvende konsept blir lest neste gang

Godkjenning av dagsorden


Godkjent

Godkjenning og opplesing av referat


Godkjent

Eventuelt


Ønsker gruppene at HI& OI skal arrangere service/læredag?

Rapporter
Leder:


Leder går av, stiller til gjenvalg

Nestleder:


Nestleder går av. Skriftlig rapport

Sekretær:


Skriver referat, sjekker mail.

Kasserer:



Saldo pr. 18 januar kr. 63677
Har overført kr. 18250 til HI&OI

RKM:



Har hatt møte med erfarne medlemmer angående saken vår i regionen
Lurer på om område sør ser det som et behov å revidere konseptene.

HI & OI:








Alle verv er fylt, men mangler tjenere til bl.a. fengselsmøtene.
Nyvalgt panelleder for Arendal fengsel melder om opprettholdelse av ny fengselsgruppe
Har sendt ut invitasjon til Legeforeningen, Evje fengsel, Politiet, Sosialtjenesten, Rustjenesten
og Sofot.
Skal ha møte med KIF ang. stempelsaken, ønsker å utvide ordningen til de av gruppene i
område sør som ønsker den. Har vært i kontakt med Club-67. Oppfordrer alle gruppene i
område sør , som har bedt om å få opprettet e-postadresse under domenet naossk.org om å
bruke denne aktivt.
Skal ha infomøte på Solholmen overgangsbolig i mars
Har opprettet et lite utvalg av medlemmer som skal se på muligheten til å lage læredag hvor
fokuset skal være service






Har laget et skjema for å kvalitetssikre oss i forhold til de institusjonene vi har kontakt med,
kontaktperson/-info, panelleder og panelledermedlemmer. Dette kan være til stor hjelp i
tilfeller hvor for eksempel panelleder ikke kan formidle den informasjonen videre.
En passordbeskyttet mappe på nettsiden vår (naossk.org/service) er opprettet hvor det
finnes ulike dokumenter som kan brukes i ulike sammenhenger.
Tjenestevillige er alltid velkomne.

Aktivitetskomiteen:





Nyttårsfesten gikk økonomisk i samsvar med budsjett. Regnskap leveres neste gang.
Planlegger Bragdøya 2014
Lite besøk, oppfordrer GSR til å informere om møter hver 2 onsdag i mnd kl. 19.30.
Dersom noen grupper har service som tema, ønsker aktivitetskomiteen å komme for å spre
budskapet.

Veien til frihet:







Møte mandager kl. 19.00-20.00
Trinn og tradisjoner som tema på møter
Åpent møte 1 mandag i mnd
Har overført kr. 3000 til OSSK
Møteleder legger vekt på å si noe om 7 tradisjon
Gruppa holder utkikk etter nye lokaler

Fly fri:







Lukkede møter torsdag kl. 18.30-19.30
Har tegnet 1-års leiekontrakt med Son Senteret
God oppslutning på møtene, temaliste med fritt valg og alle verv er besatt
Har hatt grupperansakelsesmøte
Ca. kr. 4800 på konto som de skal kjøpe varer for
Skal begynne å overføre varer til OSSK

Fredagsgruppa:





Funnet seg til rette i nye lokaler i Dronningensgate
Fin blanding av nykommere og oldtimere
Har enkle temaer som nykommere kan kjenne seg igjen i
Åpent møte hver 2 fredag i mnd., innledning 30 min og deling etterpå

Gjør det enkelt:





10 stk på forrige gruppesaksmøte, også nykommere
God servicevillighet i gruppa, aller verv er besatt
Kr. 4875 til sponseegruppa
Har betalt litteratur for kr. 2140



Sponseegruppa i Tanzania har ikke hatt kontakt siste tiden fordi kontaktpersonen har vært
sykemeldt. Gruppa har bestemt å støtte dem økonomisk og har tillit til at de bruker pengene
etter deres primære behov

Ikke tilstede:







Vennesla Hæran
Mandalsgruppa
Club 67
Åpen dør
Sammen kan vi
Arendalsgruppa

Saker ossk:
1) Valg av ny leder i ossk, rusfri tid 3 år
  er fremmet av to grupper. Vanlig valgprosedyre ble fulgt, enstemmig av alle gsr’er
og  ble valgt
2) Valg av nestleder i ossk, rusfri tid 2 år
 Ingen kandidat, valget går videre til neste gang.
3) Valg av kasserer, rusfri tid 2 år
  ble fremmet av ’en gruppe. Vanlig valgprosedyre ble fulgt, enstemmig av alle
gsr’er og  ble valgt
4) Regnskap 2013 ossk
 Går videre til neste gang fordi gruppenen ikke har fått tilsendt regnskapet

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
2) Regnskap må sendes ut til gruppene
3) Spør gruppene om det skal arrangeres Bragdøya 2014

4) Vente med saken fra fordi han må høre med gruppa si hvordan arrangementet skal
settes opp
5) Leder foreslår at området må ha et selvransakelsesmøte neste gang. Første
halvtimen av møtet, 2 spørsmål

Møtet ble avsluttet med bønn om sinnsro

Møter i området

OSSK

Lørdag 15 februar

Kl. 12. 00

Son Senteret

HI & OI

Første onsdag i mnd.

Kl. 19.30

Dronningenstgt. 36

Aktivitetskomiteen

Andre onsdag i mnd.

Kl. 18.00

Son Senteret

Telefonkomiteen

