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OSSK 6. juni 2015 

 
Tilstede: 
Leder Fredagsgruppa 
RKM Sammen kan vi- gruppa 
H&I/OI- komiteen Never Alone- gruppa 
Kasserer Mandalsgruppa 
Gjør det enkelt- gruppa Åpen dør- gruppa 
Fly Fri- gruppa Veien til frihet- gruppa 
Torsdagsklubben Basic Text- gruppa 
 
Leder åpnet med å invitere en kjærlig Gud til å påvirke oss til å ta riktige beslutninger for NA, og ledet 
oss deretter gjennom møtet. 
 

NAs 12 tradisjoner og 12 konsepter for NA tjeneste ble lest. 
9. konsept ble lest, neste gang hører vi 10. konsept. 
 

Godkjenning av dagsorden: Dagsorden ble gjennomgått og godkjent med følgende tillegg- 
"Eventuelt": RKM ber om input på rapport fra Telefonkomiteen.. 
 

Gjennomgang av referatet fra 16. mai 2015. Kommentar: Regionsmøtet er 27. juni. 
 

Rapporter: 
 
Leder: Jeg sjekker jevnlig mail og oppfordrer de NA gruppene i Område Sør som ennå ikke har 
oppdatert deres besøksadresse til å oppdatere denne på nettsiden til OSSK og NA Norge. Bakgrunnen 
for oppfordringen er tilbakemelding fra en nykommer som ringte NA telefonen her forleden og fikk 
opplyst feil adresse til et møte. Og det holdt på å få en negativ konsekvens. Takk. 
 

Sekretær: Ikke til stede, sendt rapport: "Hei, jeg er bortreist i dag (06.06.2015) og kan derfor ikke 
komme på OSSK møte dessverre. Så noen andre får skrive referat i dag. Beklager sen melding". 
 

Kasserer: Har sendt ut regnskapsoversikt til og med mai. Siden da er det kommet en utgift på kr 
2456,- som er refusjon av utgifter til RKM. 
 

RKM: (Se vedlegg 1). 
 
H&I/OI- komiteen: (Se vedlegg 2). 

Spørsmål: -I forhold til vedtak gjort angående ansatte i en eller annen behandllings-
/omsorgsinstitusjon, kan disse gjøre tjeneste på andre plasser enn der de jobber? 
Svar: -Nei. 
Spørsmål: -Blir det ikke da vanskelig å fylle verv i komiteen, dere nevner jo at dere trenger 
flere villige tjenere? 
Svar: -Vi ønsker alle NA- medlemmer velkommen på komiteens møter. Medlemmer som 
jobber i ulike behandlingsinstitusjoner innehar mye erfaring som NA og komiteen kan nyte 
godt av, men av hensyn til nykommere spesielt, og også til det enkelte medlem, mener vi det 
er best om disse tjener kun innad i komiteen. 

 

Gjør det enkelt- gruppa, Dronningensgt 36, tirsdag kl 19:30: Fin gruppe, fine møter, god økonomi. 
Skal snart på båttur. 
 

Åpen dør- gruppa, Marviksv. 5, onsdag kl 19:30. Ca 20 på møtene. God økonomi. 2 års jubileet gikk 
med overskudd. En del nye. 
 



 
Fly Fri- gruppa, Vestre Strandgt. 19a, torsdag kl 18:30: Tema ofte Bare for i dag. Har oppdatert på 
nett. Kr 3157,- på konto. 
 

Basic Text- gruppa, Vestre Strandgt. 19a, lørdag kl 18: Fornøyd med oppmøtet. Økonomi går rundt. 
 

Torsdagsklubben, Tollbodgt. 26, torsdag kl 19: Gode møter. Økonomisk går det rundt. Skal si opp 
leieavtale på nåværende sted fordi de ønsker å bringe et renere budskap. 
 

Mandalsgruppa, Store Elvegt. 94b, søndag kl 17:30: Bra oppmøte og servicevillighet. Ca kr 1500,- på 
konto. 
 

Sammen kan vi- gruppa, Industrigt. 28, mandag kl 19:30: En fast kjerne som gjør service. Mye 
nykommere. Ca kr 5000,- på konto. 
 

Veien til frihet- gruppa, Vestre Strandgt. 19a, mandag kl 19: Gode møter, tema, trinn, tradisjoner, 
"tagmøte". Gruppa har god erfaring med å få inn 7. tradisjon, så om noen trenger vår erfaring, ta 
kontakt. 
 

Fredagsgruppa, Vestre Strandgt. 19a, fredag/tirsdag kl 18: To møter i uka, fredag og tirsdag kl 18:00. 
Fredagsmøtet er godt besøkt, tirsdagsmøte holder god fokus, men ikke like godt besøkt. OK økonomi. 
 

Never Alone- gruppa, Vestre Strandgt. 19a, søndag kl 12: Lukkede møter. God oppslutning. God 
økonomi. Har kjøpt litteratur. Meldt inn gruppa til NAWS. 
 

Aktivitetskomiteen: Ikke til stede, sendt rapport: "Hei! Det vil ikke komme en representant fra 
Aktivitetskomiteen på OSSK-møte i morra, sender derfor en rapport: Aktivitetskomiteen har ikke hatt 
møte siden siste områdemøte, og har derfor ingenting å rapportere". 
 

Saker: 
 

1. Valg av nestleder i OSSK, rusfri tid 2 år. Ingen villige på dette møtet. 
2. Valg av Vara- RKM, rusfri tid 2 år. Ingen villige på dette møtet. 
3. Hva skal minstesum på bufferkonto være? 

Det var litt frem og tilbake, og ulike summer ble nevnt. Nytt forslag ble lagt frem: 
"OSSK sender penger videre 2 ganger i året, mars og november". 
Det ble konsensus om dette forslaget. 

4. Forslag til endringer i vervbeskrivelsen for Nestleder i OSSK: 
Under diskusjonen kom det etter hvert frem at forslaget hørte hjemme hos leder, og legges 
inn i dennes vervbeskrivelse. Endring/tillegg blir dette: 
"Leder skal sørge for at oppdatert loggbok med nye/endrede vedtak snarest etter disse er 
besluttet, sendes webtjener for publisering på OSSKs nettsider". 

5. Skal OSSK sende en representant til Regionsmøtet i Harstad 27. juni da RKM ikke kan delta, 
og vi har ingen vara-RKM? 
Det var konsensus om at vi må være representert. Fredagsgruppa har en kandidat, og denne 
reiser på vegne av OSSK. 

6. Eventuelt: RKM leste en rapport fra Telefonkomiteen hvor de tenker p å legge ned tjenesten i 
område sør grunnet mangel på villige telefonvakter. 
På dette møtet kom det frem at det er mange som har meldt seg til denne tjenesten, men de 
har ingenting hørt. Mangel på kommunikasjon kan være én årsak. Det ble luftet å invitere 
representanter for Telefonkomiteen til å holde et infomøte i område sør. RKM bringer videre 
at vi har medlemmer som står klar i område sør. 

7.  
Saker fra/til NA Regionen Norge: 
 

1. Valg av vara- sekretær, rusfri tid 3 år. Ingen villige på dette møtet. 
2. Bud på ECCNA 2017: 7 grupper stemte mot å legge inn bud på ECCNA 2017, 3 grupper stemte 

for. 
----------------------------- 
"Selv"ransakelse for OSSK gjøres neste møte, 15. august. 
 
Møtet avsluttet med bønn om sinnsro. 
 
Referent (bare for i dag) 



Vedlegg 1 

Rapport fra RKM 
Siden sist har jeg gjort følgende: 

• Sendt inn saken angående pris på mynter til Regionen.  
• Vært i kontakt med leder og kasserer fra litteraturkomiteen for å undersøke nærmere 

postene om møte og reisekostnader i regnskapet for 2014. Har foreløpig ikke fått 
tilfredstillende svar her og jobber videre med dette – kommer til å nevne det i rapporten som 
skal til neste møte.  

• Jeg har sendt ut EDM – orientation packet til alle gruppene og lest meg opp på denne.  
• Jeg har sjekket mail regelmessig og lest de rapportene som har kommet. Vil gjerne få 

tilbakemeldinger fra OSSK på rapporten til Telefonkomiteen for å bringe svar til de 
spørsmålene som blir stilt om servicevilligheten til område vårt. 

Det er nå sikkert at jeg ikke kan reise på neste regionsmøte pga jobb.  Jeg håper at vi kan få på plass 
en som kan representere område sør på regionsmøte. Håper GSR`ene fremhever viktigheten av at vi 
trenger en vara – RKM til gruppene sine.  
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       Vedlegg 2 

 
 
 
 

H&I/OI Rapport OSSK juni 2015 
 
 

Møtene på de forskjellige institusjonene går sin gang, men vi er fremdeles uten panelledere i 
både Arendal og Kristiansand fengsel. Vi trenger sårt noen villige til å fylle disse vervene. 
Krav til rusfri tid er 2 år og varighet er 1 år.  
 
Annonsen i Fædrelandsvennen er nå på trykk hver uke på torsdagene. 
 
Web siden er godt besøkt. Forrige måned var det 240 førstegangs besøk på mobilversjonen og 
120 førstegangs besøk på fullversjonen.  
 
Det er lagd en ny OI-plakat som nå er til printing. Den nye plakaten har en veldig proff layout 
som vi er svært fornøyde med.  
 
Komiteen har fått en forespørsel fra Aktivitetskomiteen om å holde en workshop på Bragdøya 
vedrørende den 6. tradisjonen. Vi sa ja til det og har dannet en ad-hoc komité til å ta seg av 
dette. 
 
Det ble avholdt et infomøte om H&I/OI- tjeneste den 20.05.15. Det er ønskelig at alle som 
gjør eller ønsker å gjøre tjeneste for komiteen deltar på ett eller flere av disse. Derfor var det 
skuffende at det bare dukket opp to medlemmer.  
 
Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen på våre møter som er den første onsdagen i 
måneden kl. 19.30 i lokalet i sjømannshjemmet. 
 
 
 
I fellesskap 
H&I/OI 
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