Referat OSSK: 15.08.2015 Kristiansand
Til stede:
Leder, Sekretær, RKM, Aktivitetskomiteen, Veien til frihet, Gjør det enkelt, Mandalsgruppa,
Hjemmegruppa, Never alone, Torsdagsklubben, Sammen kan vi, Basic text, Bare for i dag,
Torsdagsgruppa Arendal.
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.

NA 12 tradisjoner lest, NA 12 konsept lest, 10 konsept lest, 11 konsept leses neste gang
Godkjenning av dagsorden:
 Opplest og godkjent.
Godkjenning og opplesing av referat:
 Opplest og godkjent.

Rapporter:
Leder:
 Leder sjekker jevnlig mail og svarer disse på best mulig måte.
Har fått mail fra område Vest hvor de er interessert i å se på vår møtestruktur og de viser
også interesse for vårt arbeid i komiteene. Har videreformidlet dette på best mulig måte og
invitert Leder for område Vest i å komme som observatør på våre områdemøter om
De ønsker det. Fikk også henvendelse fra medlemmer som
ønsker å gjøre tjeneste i telefonkomiteen men tilbakemeldingen var at de ikke fikk svar fra
denne. Er det slik det skal være?
Har svart på mail fra medlemmer som skal flytte til Kr. sand og spørsmål om møteformatet til
de forskjellige gruppene våre. Anbefalingen ble å besøke de forskjellige gruppene og ta
stilling til hvordan de selv muligens fant seg en hjemmegruppe og finne tilhørighet i dem. For
vi har et sterkt og godt felleskap her i Område Sør. Og ønsket dem hjertelig velkommen til
våre møte.
MVH
Leder i OSSK
Sekretær:
 Sjekker mail jevnlig.
Kasserer:
 Ikke tilstede.
 Kr. 39696,47 på konto.
RKM:






Se vedlegg 1.
Kommentar: Har prisen på mynter noe med kronekursen å gjøre? Svar: Mulig, men ikke mye.
Kommentar: Mandagsgruppa har liten økonomi og er sårbare når myntene er dyre.
Kommentar: Er det lovlig å ha en rivisor og må han bli fremmet av gruppene? Svar: Nei.
Post: Living Clean kommer på norsk. Regnskap over hva regionen gjør skal nå ligge ute på NA
Norge sine sider.

Veien til frihet:
 Møte mandager kl. 19-20
 Festningsgata 6, Kristiansand frem til 16. februar.
 Trinn/tradisjon som tema. Tag møte med tema 1 gang i mnd.
 God service villighet, variert med folk.
 7500kr på konto, god økonomi, skal sende penger til OSSK.
Gjør det enkelt:
 Møte tirsdag kl. 19.30-20.30
 Dronningensgate 36, Kristiansand
 Åpne møter siste tirsdag i mnd. med speak.
 Mye folk, god økonomi, husleie betalt ut året.
Torsdagsgruppa Arendal:
 Torsdag kl. 18.00
 Nygata 3, Arendal.
 Liten gruppe oppe i 3 etasje med dårlig luft. Eneste plassen vi har råd til. Sliter med verv.
1681 på konto, husleie ikke betalt.
 Kommentar: Kan sende inn forespørsel om å få støtte til mynter og litteratur. Skriv hva
dere trenger. Svar: Vi har fått nyoppstartspakke tilsendt.
Mandalsgruppa:
 Søndag kl 17.30-18.30
 Store elvegate 94b (Blå kors huset)
 Bare for i dag som tema.
 2700kr på konto, alle verv besatt, mye folk på søndager.
Hjemmegruppa:
 Møte lørdag kl. 15-16
 Tollbodgata 26, Kristiansand
 Trinn/tradisjoner som tema.
 5-10 på hvert møte, satt pris på om flere kom innom, åpent for ærlighet.
 2800kr på konto, betalt husleie ut august.
Never Alone:
 Møte søndag kl. 12-13.00
 Vestre strandgate 19. A. Kristiansand
 Trinn/tradisjon som tema.
 Bra oppsluttning på møter, alle verv besatt, brukbar 7.tradisjon, husleie betalt.
Sammen kan vi:
 Møte mandag kl. 19.30-20.30
 Industrigata 28, Kristiansand
 Trinn/Tradisjon som tema. Tradisjoner som fokus før gruppesaksmøte.

 Stabil gruppe, grei økonomi, husleie betales 6 mnd. om gangen, mye nykommere, alle verv
besatt. 5661,48kr på konto.
Basic Text:
 Møte lørdag kl 18-19.
 Vestre strandgate 19 A.
 3 mnd. med møter, ikke for mange folk, få i verv, lite penger.
Torsdagsklubben:
 Møte torsdag kl. 19-20
 Tollbodgata 26, Kristiansand
 Takknemlighetsrunde siste 5 min.
 Gode møter, økonomi litt i pluss, alle verv besatt.
 Skifter lokale til Lund kirke første torsdag i september.
Bare for i dag gruppa:
 Møte onsdag kl. 11.30-12.30
 Tollbodgata 26, Kristiansand
 Bare for i dag som tema
 Betalt ut august. Går ikke så bra. Institusjon som ikke må gå på dette møtet lenger og derfor
uklarhet i oppmøte fremover og vi ønsker at dette spres videre.
HI & OI:
 (Se vedlegg2)
 Tillegg: Ikke tilstede, rapport lest av Leder.
Aktivitetskomiteen:
 Arrangert Bragdøya, Bragdøya var vellykket, går rundt økonomisk angående Bragdøya. Vi
trenger servicevillige for å arrangere disse eventene.
Ikke til stede:
Kassere, HI&OI, Fly fri, Fredagsgruppa, Søndagsgruppa, Arendalsgruppa, Ta vare på hverandre
gruppa, Vennesla Hæran.
Saker OSSK:
1. Valg av nestleder (rusfri tid 2 år) Ingen kandidat.
2. Valg av vara RKM, (rusfri tid 2 år) Ingen kandidat.
3. Eventuelt: Fredagsgruppa: Sak om mistillit delegater. Gitt ut til gruppene og tas opp neste
OSSK møte.
4. Eventuelt: Never Alone gruppa: Info plakater være like for hele landet: Område Sør støtter
dette.
Saker til/fra regionen:
1. Valg vara-sekretær (rusfri tid 3 år) Ingen kandidat.
Saker til neste gang:

1.
2.
3.
4.

Valg av Nest Leder (rusfri tid 2 år)
Valg av vara RKM (rusfri tid 2 år)
Eventuelt: Sak om mistillit delegater. (Se vedlegg 3)
Eventuelt: NA Info plakat lik for hele landet

Vi hadde også et område selvransakelses møte. (Se vedlegg 4)
Dagens referat lest.
Vi avsluttet møtet med bønn om sinnsro!

Møter i området:
OSSK

Lørdag 19. September

kl. 12.00 Vestre strandgate 19 A

HI&OI

Første onsdagen i mnd

kl. 19.30 Vestre strandgate 19 A

Aktivitetskomiteen

Andre onsdagen i mnd

kl.19.30 Vestre strandgate 19 A

(Vedlegg 1)

RKM-Rapport

Regionsmøte 27/6-2015

På agendaen var spørsmålet om prisen på nøkkelringer og medaljer kommet opp som en sak,
dette avkreftet jeg og sa at dette var kun et spørsmål fra en av gruppene i området vårt, til
regionen i første omgang. Agendaen ble oppdatert deretter.
Møtet startet med en rapporteringsdel hvor man kommer med kommentarer og spørsmål til disse.

Rapporteringsdal - Interrimstyret
Rapporteringen startet med Interrimstyret og det ble påpekt fra Monica (FU) at rapportene bar preg
av personlige oppfatninger som ikke har noe i rapporteringen til regionen å gjøre. OSSK fulgte opp
dette med å understreke at det er for mye unødvendig føleri og personlige spekulasjoner. Dette
gjør det umulig å forholde seg til dem, og spesielt når de heller ikke stiller opp på regionsmøtet.
Dette førte til at saken fra ett av disse medlemmene om hvordan vi skal forholde oss til rykter ble
strøket fra sakslisten.

Rapporteringsdal - Områdene
OØSK
I forhold til område øst sin rapport hvor det kom frem at RKMen var blitt behandlet respektøst
kommenterte OSSK følgende:
Det er RKMene som har beslutningsmyndigheten i denne komiteen og det er vanskelig nok å finne
frem til en gruppesamvittighet blant oss om ikke andre egenviljer hele tiden skal forsøke å påvirke i
saker på denne måten. RKMene skal behandles med respekt og det er det minste medlemmene i
denne komiteen skal vise. Oppfatningen fra RKMen i OØSK deles gjennom rapporter fra tidligere
RKM i OSSK.
(Det er viktig å hele tiden påminne disse sterke egenviljene om å kjenne deres plass - det ligger i
vår natur og vi trenger stadig disse påminnelsene)
OSSK
Det ble videre opplyst i forbindelse med OSSK sin rapport at vi har laget en OI-presentasjon
myntet på behandlingsindustrien. Og at vi håper at OI-medlemmer fra andre områder kan delta på
workshopen på Bragdøya da vi trenger innput og koordinering, spesielt i forbindelse med
behandlingssteder som er landsdekkende.

Rapporteringsdal - Delegater og underkomiteer
Delegatene
OSSK var formøyd med rapporten fra vinterEDM. Saker som skal opp til vinterEDM i februar må
komme opp på regionsmøtet i oktober.
Litteraturkomiteen
OSSK spurte litteraturkomiteen om hva de hadde behov for å makulere? De har investert i en
makuleringsmaskin til kr 3 000.- Vi er et anonymt, men ikke hemmelig fellesskap. Vi fikk til svar at
dette hadde noe med bestillinger å gjøre, men ikke bilag….? (ville ikke dra mer i den da
økonomisaken ventet). (Dette er blitt utdypet i referatet til å gjelde møtelister med fullt navn og

telefonnummer, var ikke et tema på regionsmøtet.) Det er etterlyst konkretisering av postene i
regnskapet.
Oversettelseskomiteen
Det ble opplyst om at det ikke er tillatt å kopiere GroupReadingCards, disse skal bestilles. Man kan
kopiere utdrag på maks 25% av en publikasjon. Nye kort kommer til høsten.
Webkomiteen
Søker folk, og dersom det er noen villige er det ingen geografiske hindringer for å delta i denne
komiteen da alle møter går på skype.(ikke referert) Ingen fremdrift i webshop.
Telefonkomiteen
Her sa vi at komiteen viser dårlig evne til kommunikasjon. (Ikke referert. Videre kommentarer
kommer i sakene fra telefonkomiteen)
FU
OSSK påpekte at rapportene godt kunne inneholde hva som konkret var problemstillingene som
ble tatt opp, og de konkrete løsningsforslagene som kommer frem gjennom workshopene slik at
alle medlemmer kan lære noe av dette. Dette ble imøtekommet og de skulle gjøre det i fremtiden.
(Det som står i referatet er svada)
Europakonvent Norge
OSSK tok opp budsjettet, og påpekte at det var sprukket. Det ble opplyst om at dette hadde også
blitt diskutert og godkjent på forrige møte. Spurte også om det kom utgifter i forbindelse med å
legge frem budet. Dette ble avkreftet da de skulle på konventet likevel og derfor ikke kom til å
kreve økonomisk støtte fra regionen i denne tjenesten. (vi får se, her går tydeligvis alt) (i referatet
står det 2-300 kr sannheten er at de ba om 2-3000 kroner, og noen kommentarer som ikke hører
hjemme)

Sprsmål fra rapportene:
1. Problemer med uniformering (folk i vester) - Flere hadde innspill på dette og henviste til diverse
skriv. Et av løsningsforslagene var å kontakte organisasjonen de tilhørte og spørre dem om de
gikk god for NA. Dette hadde vist seg tidligere å være en god strategi, da ikke-rusavhengige
medlemmer i organisasjonene ikke ønsket å bli identifisert / assosiert som rusavhengige.
2. Avhengige (folk som presenterer seg) - OSSK framla en løsning som vi ofte bruker ved at vi tar
med i innledningen at det er vanlig å presentere seg som rusavhengig når man tar ordet.
3. Påslag på nøkkelringer og medaljer fra OSSK - Påslaget blir gjort ut fra en fast nøkkel som er
bestemt av regionen. Dette er vanlig over alt. Dersom dette er et problem, kan gruppen «låne»
ut medaljene slik at man bytter inn den gamle når man får ny.

Saker
1. VALG
1. Varasekretær -ingen kandidat
2. Varaleder (sak ikke på agendaen, leder spør likevel om villige som har fått høre om dette
bakveien!) - ingen villige

1. Bud på servicekonferansen - Valg av leder
Leder for servicekonferansen ble valgt, og budet tilfaller område vest. OSSK påpekte og fikk
bekreftet at budsjett for konferansen skal fremlegges og godkjennes i god tid før
konferansen finner sted.(kommer ikke frem i referat)
2. Endring av retningslinjer til at man kan nomineres direte i Regionen dersom det ikke er
mulig å gå gjennom gruppene.
OSSK argumenterte med at saken kom opp fra personlige hensyn, og at dette faller mot
prinsippene, spesielt i ett prinsippvedtak. Forsøkte også å vise til kvalitetssikringen
prinsippvedtaket utgjør, men nådde ikke frem her. Saken ble godkjent gjennom simpelt
flertallpå grunnlag av at det var viktig å få fylt opp vervene.
3. Sak om at alle regnskap skal sendes ut og distribueres til alle medlemmer.
Saken strykes da dette allerede ligger i retningslinjene. OØSK fikk frem sitt poeng om at alle
må lese retningslinjene. (Det ble en god diskusjon før noen påpekte at det allerede ligger inne)
(Hva med budsjetter?)
4. Bud på ECCNA
OSSK fikk bekreftet at saken allerede var godkjent, men at dette kun gjelder søknaden i
Birmingham. Etter den er lagt inn er Ad-Hoc komiteen oppløst. Dersom ny søknad, da skal det
opp som ny sak.
5. Litteraturkomiteen. Regnskap 2013-2014
Etter gjennomgang og diskusjonene i området tok vi opp dette som en sak da det viser seg at
det er over 200 000.- kr som ikke gjøres rede for i regnskapet. Dette trenger ikke bety
underslag eller snusk, men kan komme av manglende og slett arbeide med regnskapet. OSSK
mener at det er på tide å opprette en revisjonskomite som kan gå inn i regnskapet og
eventuelt fremme et forslag om å leie inn en regnskapsfører/revisor for å rydde opp i dette.
Regionskomiteen og Litteraturkomiteen er enige i dette og ønsker at noen kan melde sin
interesse for å velges inn i denne komiteen. OSSK ble spurt direkte, og dersom vi har et par
kyndige og villige kan vi melde fra til leder som har anledning til å opprette revisjonskomiteen
gjennom interrimstyret før neste møte. Håper noen kan være med å ta ansvar her.
6. Planning basic
(sikkert bra, det var ikke så mange som fulgte med og tror dette er noe som må innarbeides og
utvikles over tid) Det som kom frem nå var to mål: 1. Kommunisere med fagfolk? og Å skape
en relasjon til regjering? Forstår ingen ting av dette….
7. Infobrev Bragdøya - sak fra delegatene
Saken endte opp etter diverse fram og tilbake etter at 2varadelegat kom med en tirade i
forbindelse med fremleggelse av saken. OSSK fulgte opp med ett statement som svar. Saken
endte opp med at de andre RKMene var usikre. Ny sak til neste gang:
Er det greit eller ikke at områdene legger ut informasjonsskriv utover invitasjoner etc. på
NA-Norges hjemmesider?
Informasjonsskrivet fra Aktivitetskomiteen - OSSK blir tatt bort fra sidene inntil saken er avgjort,
men blir lagt ved saken som et eksempel sammen med kommentarene, statementet osv. 2 mot
1 stemme.
8. Går ut
9. 11. konsept ble lest.
Det ble ikke så mye diskusjon da dette egentlig ledet ut i sak 10 fra telefonkomiteen.
10. Villighet til telefontjeneste
OSSK fremmet at det var villighet, men at de villige ikke ble kontaktet etter å ha meldt sin

interesse. Vi ble enige om at RKMene skal ta med seg en liste over villige neste gang.
Systemet for registrering av villige fungerer dårlig.
11. Nytt budsjett fra Telefonkomiteen
Flere reagerte på at dette var rotete etc. men all den tid de ikke var representert på møtet ble
det oppfordret at den kom opp neste gang, men da med ett skikkelig budsjett og nødvendig
informasjon i forkant.
12. Saken om regionsmøtene i Oslo ble overlatt til RKMen fra OØSK og interimstyret.

Step-in RKM
JFT
To

Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

Område Sør Servicekomité (OSSK)
P. boks 58, 4661 Kristiansand S
Org.nr. 994 583 883
(vedlegg 2)
Hei!
Alle møter på institusjoner og fengsler har gått sin gang i sommer men vi
trenger sårt nye medlemmer som kan stille til valg på panelleder i Arendal og Kristiansand
fengsel. Ny panelleder trengs også på ARA. Nå er det på tide at noen medlemmer tar dette
til seg og stiller opp. At noen gjør tjeneste i hi-oi komiteen er helt nødvendig for at nye
potensielle medlemmer skal finne veien til lokalene våre.
Vi har fått en ny plakatansvarlig lokalt i Mandal og her er budskapet hengt opp
allerede. Vi håper området vårt vil kunne nyte godt av det.
På Bragdøya har vi holdt en 6 tradisjons workshop og oppmøtet var ganske
tilfredstillende. I ettertid har to områder bedt oss om hjelp.
Ikt hi-oi komiteen

(Vedlegg 3)
Sak til Fredagsgruppa
Fremmer sak om mistillit til Delegatene i Regionen. Delegatene har gjennom sine verv i
Regionen tatt på seg å stille spørsmålstegn ved beslutninger gjort langt over dem i
strukturen. De har benyttet sin posisjon som betrodde tjenere til å fremme egne meninger i
Regionen og har gjennom dette påvirket saksgangen på en slik måte at det ikke kan anses for
annet enn styrende. Etter at dette har blitt påpekt er det ikke tatt noen selvkritikk for dette
og delegatene fortsetter å fremme sine personlige synspunkter og forsøker å presse frem
sine personlige meninger og å påtvinge alle områdene og alle gruppene i landet til å ta
stilling til deres tolkning av tradisjoner og hvordan grupper og områder skal løse sine
aktiviteter på et høyere nivå.
Delegatene er til for å tjene regionen i sonale fora ved å fremme regionens syn i saker som
kommer opp i EDM og NAWS. De skal ikke fremme egne meninger, men kunne snakke på
regionens vegne. De står ansvarlige ovenfor regionen på samme måte som regionens
underkomiteer. Regionen består av noen betrodde tjenere, noen underkomiteer og RKMer.
RKMene er de eneste med beslutningsmyndighet i regionen og det er RKMenes beslutninger
som forteller hva regionens holdninger og meninger er i forskjellige saker. RKMene er
områdenes representanter i Regionen. Med andre ord Regionen tjener områdene og står
ansvarlige ovenfor dem. RKMene tjener områdene og skal ta med seg gruppesamvittigheten
fra områdene inn på regionsmøtet for å fremme områdenes syn på sakene. Det er områdene
som samler gruppene gjennom deres GSRer, og i området er det kun GSRene som har
beslutningsmyndighet. Områdets medlemmer og underkomiteer står ansvarlig ovenfor
områdekomiteen og områdekomiteen står ansvarlig ovenfor gruppene.
www.naossk.org

Gruppene på sin side har kun én autoritet, en kjærlig Gud slik han får uttrykke seg i vår
gruppesamvittighet. Det er gruppene som er den øverste autoriteten i strukturen vår. Det er
likevel å håpe at prinsippet med gruppesamvittighet gjennom en høyere makt også
praktiseres nedover i strukturen, men strukturen skal ikke glemme autoriteten gitt dem fra
gruppene. Gruppene på sin side, skal sammen med medlemmene og hele strukturen rette
seg etter tolv tradisjoner som er retningsgivende og tolv konsepter for NA tjeneste.
All saksgang skal i prinsippet komme fra gruppene og gå ned til området osv. Unntaksvis kan
dette gjelde dersom:
1. Saken gjelder endringer i selve strukturen.
2. Saker som har kommet opp nede i regionen fra en gruppe og skal opp til alle gruppene.
I denne spesielle saken har Aktivitetskomiteen tatt noen beslutninger om å følge
tradisjonene. Dette er gjort med ansvarlighet og med gruppesamvittighet innenfor de
rammene aktivitetskomiteen har fått av området om å gjennomføre et arrangement i
henhold til våre tradisjoner som veiledende retningslinjer for dette. Sakens kjerne er at
institusjoner ikke blir invitert til vårt arrangement på Bragdøya og at de heller ikke kan
invitere seg selv. I tillegg at de som arbeider med rusavhengige ikke promoterer og selger inn
løsninger som ikke er NA. Området har blitt informert underveis uten at det har kommet
innvendinger på dette, og må derfor anses å være i tråd med områdets gruppesamvittighet.
Når Delegatene langt der nede setter spørsmålstegn ved vårt arbeide, er det å anse som
mistillit fra deres side, og dette har ikke delegatene mandat til å gjøre. De skal gå samme
veien med slike spørsmål som alle andre NA-medlemmer må gjøre. Gjennom gruppen og
området osv. Det som gjør mistilliten graverende er at i en posisjon som delegat skal denne
forståelsen være klinkende klar. I tillegg er det et habilitetsspørsmål når delegatene også har
en rolle i behandlingsindustrien. Siste argument er at de henviser gjennom rapportene at
gruppene ligger nede i strukturen. Dette kan virke som flisespikkeri, men danner et sterkt
grunnlag for å tro at delegatene ikke kjenner sin plass.
Vi krever at delegatene fratrer sine verv i Regionen

(Vedlegg 4)
Område selvransakelse Område Sør Service Komite
Enkelte område komiteer setter av en dag i året for å utføre en område service
selvransakelse. For mye av den sammen grunnen som NA medlemmer tar sin personlige
selvransakelse, stoppe opp, se på sine handlinger og holdninger, og på nytt dedikere seg til
sine idealer.. Område selvransakelsen inneholder tre generelle spørsmål:
1. Hvor godt har område komiteen gjort det iforhold til å gjøre tjeneste ovenfor gruppene
gjennom dette året, og hvordan kan dette gjøres bedre fremover?
2. Hvor godt har område komiteen vært i å gjøre tjeneste ovenfor lokalsamfunnet gjennom
dette året, og hvordan kan dette gjøres bedre fremover?
3. Hvor godt har område komiteen støttet regionen og worldservice, og hvordan kan
området gi bedre støtte når det gjelder denne servicen?

Kommentarer på 1):
 Litt uklar kommunikasjon med grupper og usikker kommunikasjon fra sekretær om
hva som skjer på møtene.
 Om vi kan finne ut hvorfor gruppene som sliter ikke kommer på OSSK.
 Leder skal ta ansvar for nestleder sitt ansvar inntil ny nestleder er på plass.
 Nestleder sitt ansvar lest opp.
 Flere GSR’er tør å ta plass og det er fantastisk, område vest ønsker å lære av oss og
det er mye bra på disse møtene.

Kommentarer på 2):
 Går mer på HI&OI oppdrag!
 Vanskelig å gjøre HI&OI service, så folk trekker seg ut av underkomiteer, mangler
tillit.
 Kan ikke folk gjøre service selv om de jobber på den institusjonen det gjøres
service på.
 Hvis man sliter med verv så er det lite kommentarer og behjelpelighet til å støtte
dette.
 Det er viktig at gruppene kommer på disse møtene og det trengs bedre
kommunikasjon og tydelighet.
Kommentarer på 3):
 Vi støtter regionen med veldig mye penger, og gir nesten halvparten av alle pengene
som kommer inn til regionen. Men støtter ikke så mye med service villighet i
regionen og diverse andre komiteer.
 Til GSR’ene og regionen: folk kan lite om retningslinjene og konseptene. Her kan vi ha
en workshop om dette for å lære mer, og vi kan inkludere område vest.
 Mail er sendt til område vest at de kan delta på være møter.
 Dette høres bra ut, og er et godt forslag med workshop.
 Workshop om 6.tradisjon var bra på Bragdøya.
 Gruppene sittt ansvar å lære opp GSR’ene.
 Viktig å fremme kunnskap til gruppene og GSR’ene.
 Mye utrygghet i det å være GSR så dette forslaget er bra.
 På alle spørsmål om selvransakelse så står det bare hvor godt vi har gjort jobben,
istedenfor hvor godt eller dårlig har vi gjort jobben vår.

