
                                  Referat OSSK 20. desember  2014 

Til stede: 

Leder: 

Nest Leder: 

Sekretær: 

HI&OI: 

Leder Aktivitetskomiteen: 

Kasserer: 

Veien til frihet: 

Sammen kan vi: 

Gjør det enkelt: 

Vennesla Hæran: 

Fly fri: 

NA club 67: 

Mandalsgruppa: 

Fredagsgruppa: 

Søndagsgruppa: 

NA’s tolv tradisjoner opplest. 

NA’s tolv konsepter opplest. 

3 konsept lest. 

4 konsept leses av Thor neste gang. 

Godkjenning av dagsorden. 

 Opplest og konflikt/diskusjon rundt budsjett fra Region. Nedstemt av GSR’ene å ta 

dette mens RKM ikke er tilstede. 

 Gokjent. 

Godkjenning og opplesing av referat: 

 Godkjent og opplest. 



 

Eventuelt: 

 Sak: Søndagsgruppa: Det er kommet inn klager fra noen at disse gruppene deler om 

NA relaterte ting. (Det ble bedt inn en kjærlig GUD for å veilede oss som var der siden 

dette var et betent tema). Det ble mye diskusjon om hva denne gruppa deler og om 

det er NA relatert. De som klaget fremmet også å fjerne denne gruppen fra OSSK sine 

hjemmesider. Dette var ikke GSR’ene enige i. Det var klart flertall for at den skulle få 

bestå. Saken tas opp neste gang.  

 Søndagsgruppa sin GSR var tilstede og fikk sagt sin mening: Denne gruppa er i 

tilfriskning og det beklages hvis det er skjedd noen brudd i 

tradisjoner/retningslinjer. GSR’en sier at det deles tilfriskning og at det er god 

respons fra andre som er på møtene og kjenner seg derfor ikke igjen i mye av 

det som blir tatt opp som en sak. 

 hjemmegruppa og Bare for i dag gruppa: Disse er det rettet klage til fordi de ikke 

stiller på OSSK møter og for at det blir delt ting som enkelte mener ikke er NA 

relatert. Disse to gruppene hadde ikke noen GSR tilstede så derfor ble denne saken 

satt til side, og det vurderes å kalde disse to gruppene til et innkallingsmøte for å 

høre hvordan det står til med økonomi og ellers andre ting(utfordringer). 

Rapporter: 

Leder: 

 Nest siste møte, går av i Januar. 

 Vært i dialog med nestleder og sekretær. 

 Ikke noe annet å rapportere. 

Nestleder: 

 Sak opplest: Går over til eventuelt saker.  

 

Sekretær: 

 Sjekker mail. 

 Ringer og ber om hjelp. 

Kasserer: 

 107847,91kr på konto. (Dette ble det stilt spørsmål til fra leder og en del av GSR’ene, 

om hvorfor det var så mye penger på konto, og hvorfor disse ikke var sendt over til 

Regionen. Dette svarte kasserer med at han ville holde av for å se hva som skjer med 

budsjettet til Regionen sånn at det er «trygt» å føre de over. Dette stilte leder seg 



skeptisk til, og opplyste om at det er skrevet i retningslinjene at pengene skal 

overføres til Regionen). 

 Kommet inn 7000kr fra selvhjelpens hus: (Dette er fra Club 67) 

 Nest siste møte, går av i januar. 

 Budsjett for 2015, sendt, men med litt flere år enn planlagt. (Viste for mange år 

tilbake). 

 

 

 

HI & OI: 

Rapport til områdemøte desember 2014 

 

 

 

Møtene på de forskjellige institusjonene går sin gang. På siste møte fikk vi valgt inn en ny 

panelleder på Ara men vi trenger fortsatt flere villige til å fylle verv på Loland bl.a. 

 

Vi skal nå også få lov til å holde møter i den åpne avdelingen i Arendal fengsel i tillegg til 

domsavdelingen. 

 

Web har fått litt flere besøkende. Sjekk ut naossk.org hvis ikke dere har vært der ennå. Bare 

for i dag er helt oppe og går.  

 

Vi har fått plakatansvarlig valgt inn og der er det ting på gang. Tanken er å få plakatene ut til 

en større del av området vårt. 

 

Vi vil på nyåret sende ut nye oi invitasjoner til bl.a Politiet og andre. 

 

Vi fikk valgt inn ny nestleder på siste komitemøte så pr. i dag er alle verv minus ett betjent. 

 

Håper å se nye ansikter på h&i-oi komitemøte den 7 januar kl 19.30. 

 

 

 

God jul! Hilsen hi-oi komiteen. 

 

         

Aktivitetskomiteen: 

 Nyttår planlegging. Fast gjeng som møter opp på møtene. 

 15545,47kr, på konto og vil øke litt. 

 Folk er dårlige til å betale inn/melde på til nyttår. Dette er vanlig, men det ser veldig 

«gale» ut nå, og hadde det vært andre som hadde arrangert dette så hadde det nok 



blitt avlyst, siden det ser ut som om nesten ingen kommer. Dette er vanlig og det 

ventes vanlig oppmøte.  

 Det er dårlig med service villighet for det som skal gjøres før festen, da dette er 

kritisk viktig, men vi satser på at det vil gå bra. 

 Det er gått igjennom retningslinjer fra 2006, og det vil bli gjort noen små forandringer 

her. Det ble godkjent med konsensus på aktivitetskomitee møte. 

Veien til frihet: 

 Møte mandager kl. 19-20 

 Festningsgata 6, Kristiansand 

 Lukket møte. 

 Trinn/tradisjon som tema. Tag møte med tema. 

 Huskomitee, kanskje bytte lokale neste gang. 

 9 stk sist gang, mange borte på juleferie. 

 Bytter på verv. 

 Beslutningsordning endret fra simpelt flertall til konsensus.  

Sammen kan vi: 

 Møte mandag kl. 19.30-20.30 

 Industrigata 28, Kristiansand 

 Trinn/Tradisjon som tema. 

 Mange nykommere fra institusjoner. 

 God økonomi. 

Arendalsgruppa: 

 Møte tirsdag kl. 18-19 og Lørdag kl. 15 

 Nygata 3, Arendal 

 Ikke til stede. 

Gjør det enkelt: 

 Møte tirsdag kl. 19.30-20.30 

 Dronningensgate 36, Kristiansand 

 Godt med folk. 

 Arrangert Takknemlighets fest. 

 

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. 

 God tilfriskning. 

 Tema: Hva ønsker jeg å dele om, og hva vil jeg høre andre dele om. 

 Julaften og nyttår møte kl. 12.00. 

 

Åpen dør – gruppa: 

 Møte onsdag kl.19.30-20.30 

 Marviksveien 5, Kristiansand 

 Ikke tilstede. 

 Julaften/nyttår møte kl. 13.00 

Fly fri: 

 Møte torsdag kl. 18.30-19.30 

 Festningsgata 6, Kristiansand 

 Bytter lokale etter nyttår. 

 Godt oppmøte. 

 Bra med nykommere. 

 Alle verv satt, 7 tradisjon går dårlig. 

 

NA Club 67: 

 Møte torsdag kl. 19-20 

 Tollbodgata 26, Kristiansand 

 7000 satt over til OSSK. 

 Sliter med servicevillighet, men alle verv besatt. 

 



Mandalsgruppa: 

 Møte torsdag kl. 19.30-20.30 

 Store elvegate 94b (Blå kors huset) 

 Gode møter, tilfrsikning. 

 Lite service villighet og få på gruppesaksøte. (forslag: å ha gruppesaksmøte før møte). 

 GSR skal gå av som GSR. Vært det i 2 år. 

Fredagsgruppa: 

 Møte fredag kl. 18-19 

 Dronningensgate 36, Kristiansand 

 Gruppesaksmøte 1 fredag i mnd 

 Åpent innledermøte 2 fredagen i mnd 

 Håper på nytt lokale i januar, ikke fått dato enda, men skal bytte lokale. 

 Titt og ofte gruppeselvransakelsesmøte. 

Hjemmegruppa: 

 Møte lørdag kl. 15-16 

 Tollbodgata 26, Kristiansand 

 Ikke til stede 

 

Søndagsgruppa: 

 Møte søndag kl. 12-13 

 Tollbodgata 26, Kristiansand 

 Bare for i dag som tema. 

 Godt oppmøte. 

 Tilfriskning og god servicevillighet, mange borte så ikke gruppesaksmøte sist gang. 

Ikke til stede: 

Åpen dør. 

Arendalsgruppa. 

Ta vare på hverandre. 

Bare for i dag. 

Hjemmergruppa. 

RKM. 



Saker OSSK: 

1. Valg av vara RKM, rusfri tid 2 år: Neste gang. 

2. Budsjett OSSK 2015. 

3. OI&HI Budsjett: Alle gruppene har behandlet og godkjent. 

4. Eventuelt sak. 

Saker til/fra regionen: 

1. valg andre vara delegat, rusfri tid 3 år: Nei. 

2. NA regionen Norge Europa konvent 2016? Til neste gang. 

3. Budsjett fra Region Norge (RKM ikke tilstede, så derfor utsatt til neste gang). 

 

Saker til neste gang: 

1. Valg av ny leder: 3 år rusfri tid. 

2. Valg av kasserer: 3 år rusfri tid. 

3. Skal NA region Norge legge inn bud på Europakonvent 2016? 

4. Budsjett fra Regionen: RKM ikke tilstede så derfor går denne saken videre til neste 

møte i januar. 

 

                                Møte ble avsluttet med bønn om sinnsro 

 

                                                         Møter i området: 

OSSK                                         Lørdag 17. januar                           kl. 12.00    Son senteret 

HI&OI                                       Første onsdagen i mnd                  kl.19.30    Dronningensgate 36 

Aktivitetskomiteen               Andre onsdagen i mnd                  kl.19.30    Son senteret 

 

 

 


