
  
 

Område Sør Servicekomité (OSSK) 

P. boks 58, 4661 Kristiansand S 

Org.nr. 994 583 883 

www.naossk.org 

    Narcotics Anonymous  Anonyme Narkomane 

        Referat OSSK: 17.10.2015 Kristiansand  

Til stede: 

Leder, Nestleder, Sekretær, Kasserer, HI&OI, RKM, Aktivitetskomiteen, Veien til frihet, Gjør 

det enkelt, Fly fri, Hjemmegruppa, Fredagsgruppa, Basic text, Bare for i dag, Søndagsgruppa, 

Arendalsgruppa, Torsdagsgruppa Arendal, Åpen dør 

 
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, 12 konsept lest, 1 konsept leses neste gang 

Godkjenning av dagsorden: 

 Opplest og godkjent  

 Ny eventuelt sak tatt opp 

Godkjenning og opplesing av referat: 

 Opplest og godkjent med følgende kommentarer: Fredagsgruppas tirsdagsgruppe 

omtales som to grupper. Gjør det enkelt skal ha fest 12 desember, ikke 12 oktober. 

Når noen blir valgt skal det ikke stå om han/hun jobber trinn. Få et mer ryddig 

referat. 

Rapporter: 

Leder: 

 Sjekker jevnlig mail og tar selvkritikk på at jeg tillot de som ikke hadde talerett i 

enkelte saker på sist OSSK møte fikk gjøre dette, mvh Leder. 

Nestleder: 

 Besøkt noen møter og planer om å reise rundt på møter og se hvordan det står til 

som et NA medlem. 

Sekretær: 

 Sjekker mail, og vært sekretær 1 år nå og vurderer om det blir avskjed eller ikke. 

Kasserer: 

 Sendt ut regnskapsoversikt. 

 43696; på konto. Kommentar: Er det ikke neste mnd det skal sendes ut penger? Svar: 
ja 

RKM: 

 (Se vedlegg 1) 

 Har vært på regionsmøte og fått svar på det vi lurte på. 



 

 Gikk igjennom rapporten fra regionsmøte, budsjett ble ikke godkjent.  

 Kommentarer: Les rapporten hvis du har skrevet den.  

 Spørsmål: Hva er revisjonskomiteen? Svar: en ad-hoc komité i regionen. Hvis 

gruppene ønsker å revidere noe, kan denne komite gjøre det? Svar: ja 

Veien til frihet: 

 Møte mandager kl. 19-20 

 Vestre strandgate 19 A 

 Trinn/tradisjon som tema. Tag møte med tema 1 gang i mnd. 

 Solid kjerne på møtene, tatt seg opp med jenter på møtene, varierende og 

spennende temaer, feiret 6 år. 

Gjør det enkelt: 

 Møte tirsdag kl. 19.30-20.30 

 Dronningensgate 36, Kristiansand 

 Åpne møter siste tirsdag i mnd. med speak. 

 Gode møter, god økonomi, forskjellige temaer, mye folk på møtene 

Fly fri: 

  Møte torsdag kl. 18.30-19.30 

 Vestre strandgate. 19A 

 Godt besøkt av behandlingssenter, verv går på rundgang, ny GSR valgt, prøver noe 

nytt med en delingsrunde 1 torsdag i måneden, klarer oss økonomisk, gruppa snart 

18 år 

Fredagsgruppa: 

 Møte fredag kl. 18-19 og Tirsdag kl. 18-19 (tema: Trinn/Tradisjon) 

 Vestre strandgate 19.A. 

 Alt vel 

Hjemmegruppa: 

 Møte lørdag kl. 15-16 

 Tollbodgata 26, Kristiansand 

 Trinn/tradisjoner som tema. 

 Åpent for delinger, tatt seg opp med folk på møtene, en del nykommere, litt 

utfordringer med verv og trenger mer struktur, ca 1800; kr på konto etter at litteratur 

er bestilt 

Basic Text: 

 Møte lørdag kl 18-19.  

 Vestre strandgate 19 A. 

 Går akkurat rundt, varierende oppmøte, trenger flere 

Arendalsgruppa: 

 Møte tirsdag kl. 18-19 og lørdag kl. 15-16 

 Nygata 3, Arendal 



 

 Tilvekst av jenter, stabil god gjeng, fine møter, mange nye, 8-15 deltagere, litt 

varierende servicevillighet, problem med møtelokalet/husleie, lite 7 tradisjon, ligger 

2500; kr i minus, jobber med å finne billigere lokale. 

 Kommentarer: Det er mulig å spørre OSSK om hjelp til husleie. Går an å ha fokus på 7 

tradisjon som tema. Svar: vi har bestemt for å ha det som tema 

Søndagsgruppa: 

 Møte søndag kl. 16-17 

 Tollbodgata 26, Kristiansand 

 Bare for i dag som tema, og tema rullerer. 

 2664; kr på konto, usikker om husleie er betalt (har sendt mail til husvert), lite besøk, 

håper folk vil komme, ærlige og gode temaer 

  

Bare for i dag gruppa: 

 Møte onsdag kl. 11.30-12.30 

 Tollbodgata 26, Kristiansand 

 Bare for i dag som tema 

 Ser litt mørkt ut etter at behandlingssenter har droppet ut, får se hvordan det blir, 

anbefaler folk å komme 

Torsdagsgruppa Arendal: 

 Møte torsdag kl. 18.00 

 Nygata 3, 3 etasje «IOGT-huset», Arendal 

 Få oppklart hvordan det står til med husleie, sendt mail til OSSK, byttet tid fra 18.00 

til 17.30 

 Kommentar: Leder har videresendt til gruppene og dette kan de se på om de kan hjelpe 

til 

Åpen dør: 

 Møte onsdag kl. 19.30  

 Ungdomsloftet, Lund kirke, Marviksveien 5, Kristiansand 

 Åpne møter hver onsdag, mye folk, ikke vara på alle verv, god gruppe 

 Kommentar: er det flere ikke rusavhengige på møtene? Svar: Ikke så veldig 

HI & OI:  

 (Se vedlegg2) 

Aktivitetskomiteen: 

 Valgt inn nestleder. Liten kjerne av servicevillighet. Ønsker hjelp til å arrangere 

nyttår. Har med regnskap fra Bragdøya (levert til gruppene). Valg på leder 

aktivitetskomiteen neste måned 

Ikke til stede: 

Mandalsgruppa, never alone, torsdagsklubben, sammen kan vi, ta vare på hverandre, 

Vennesla hæran,  

 



 

Saker OSSK: 

1. Valg av vara RKM, (rusfri tid 2 år): ingen kandidat 

2. Skal OSSK stille seg bak mistillitsforslag til delegater i Regionen? (Andre gang) 

 Stemt. 

 Imot: 2, For: 8,Blank: 1. Sak går videre til neste gang pga. manglende 

konsensus. Simpelt flertall neste gang. 

3. Ønsker gruppene at område Sør skal avholde en læredag om NA-strukturen? (se 

vedlegg) 

 Spørsmål: er dette en lære dag for bare valgte GSR’r? Svar: nei, dette er for 

alle som vil lære mer. Er det satt ned noen komite? Svar: det vil komme hvis 

godkjent. 

 Kommentarer: Synes dette ser positivt ut 

 Avstemming: området sør er enstemmig for 

Eventuelt: 

               Veien til frihet fremmer sak om at OSSK skal holde en speakerdag. 

 Inspirert av Sverige, det vil bli en hel dag med tilfriskning og felleskap samt 

kaffe og kaker 

 Dette tas med til gruppene, og det ønskes et lite skriv om hva det er som 

planlegges til gruppene 

 

 

 

Saker til neste gang: 

1. Valg av RKM (rusfri tid 3) 

2. Vara RKM (rusfri tid 2 år) 

3. Valg av Leder HI&OI (rusfri tid 2 år) 

4. Valg av sekretær (rusfri tid 2 år) 

5. Valg av Leder Aktivitetskomiteen (rusfri tid 2 år) 

6. Skal OSSK stille seg bak mistillitsforslag til delegater i Regionen? (tredje gang) 

7. Er det ønskelig at OSSK skal holde speaker dag? 

8. Valg av erfaren leder for AD-HOC komite angående lære dag om NA strukturen  

 

Saker Regionen 

1. Valg av nestleder (rusfri tid 4 år) 

2. Valg av vara sekretær (rusfri tid 3 år) 

 

Dagens referat lest. 

Vi avsluttet møtet med bønn om sinnsro! 

 

                                                         Møter i området: 



 

OSSK                                      Lørdag   21.11                                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) 
 

RAPPORT REGIONSSERVICEKOMITEMØTE 
 

Oktobermøtet for regionen ble avholdt på Tusentrippen skole i forbindelse med konventet. Vi 
begynte klokken 09.00 og skulle være ferdig klokken 14.00, men tross at vi holdt på en time overtid 
til kl 15.00 fikk vi ikke tid til å gå gjennom mer enn rapportering, valg av verv og 20 min på behandling 
av budsjett. Saker fra gruppene ble ikke behandlet.  

RAPPORTERINGER 
 Delegatene har hatt arbeidsgruppe i EDM som har jobbet med retningslinjer for sosiale 

media.  

 EDM betaler ikke lenger for delegatene, nå må regionen betale for begge, tidligere dekket 
EDM reise og losji for en av delegatene. 

 Litteraturkomiteen har en del «gamle» mynter på lager – tilsvarende 200.000kr som de 
ønsker å bli kvitt. Kommer tilbake med forslag til løsning. 

 Område sør spurte avtroppende leder om hva han mente ville øke overskuddet i 
litteraturkomiteen. Han mente at å kutte kostnader ville være den mest effektive metoden. 

 Telefonkomiteen hadde en vanskelig sak som de rapporterte om.  

 Vi fikk se budet fra EDM som Norge tapte. – sender denne ut til gruppene når jeg får den – 

 Område Vest skal avholde servicekonferanse – vi fikk ikke gått gjennom budsjettet som viste 
et underskudd.  

VIKTIG – DETTE MÅ GSR`ENE INFORMERE OM I GRUPPENE! 

 NA – telefonen har fått egen serviceside!  http://nanorge.org/telefonkomiteen/ 

 Hvordan bli Telefonvakt: Send en epost til telefon@nanorge.org . Skriv inn ditt område og 
hvilken by du er i. Da vil vi ta kontakt med deg, og du får vite hvor og når neste «kurs» for 
Telefonvakter skal være. 

 Hvordan bli 12 Trinnsfrivillig: Send en epost til 12trinnsfrivillig@nanorge.org så får du 
kontakt med sekretæren i komiteen. Skriv ditt telefonnummer og hvilken by du er i. 
Sekretæren vil gi deg retningslinjer og informasjon. 

 

http://nanorge.org/telefonkomiteen/
mailto:telefon@nanorge.org
mailto:12trinnsfrivillig@nanorge.org


 

VALG AV BETRODDE TJENERE 
Det ble valgt ny sekretær, leder i FU, leder for litteraturkomiteen, og område sør fikk en leder for 
revisjonskomiteen.  

BEHANDLING AV BUDSJETT OG REGNSKAP 
Budsjettet var korrekt utført og her hadde kasserere gjort en god jobb. Utfordringen er at regionen 
ikke har nok inntekter til å dekke kostnadene sine og dermed går budsjettet for 2016 med 129.000 i 
minus.  

Årsaker til dette: 

 Litteraturkomiteen mener at de ikke kommer til å generere mer enn 8.892 kr. De 
budsjetterer med å selge varer for 455.000 og sitte igjen med en fortjeneste på 184.000 
etterpå. Det går dessverre så mye penger bort på drift av komiteen 87.000 kr og porto 
54.000 kr at det blir lite overskudd til strukturen.  

 Pr. i dag så sender ikke område øst 2 penger til regionen, men de sender penger direkte til 
WSO. Dette er pga mistillit til økonomistyringen i regionen.  

 Dersom telefonkomiteen får godkjent den nye løsningen sin øker denne posten med 
55.000kr 

 Det er mange ledere og nestledere som skal ha reise dekt reise til regionsmøtene.  Ca 
7.000kr i året pr. verv budsjetterer vi. Det er i dag 4 faste underkomiteer som stiller med 
leder og nestleder på alle regionsmøtene.  

Budsjettet ble ikke godkjent, men kasserer fikk mandat til å gi tjenere i regionen økonomiske midler 
til å dekke løpende utgifter. Budsjettet skal tas opp igjen på februarmøte og det er da siste revisjon 
før det avgjøres på simpelt flertall (nyeste retningslinjer) om det blir godkjent. Fint om gruppene er 
løsningsorienterte på hvordan de ønsker økonomien til regionen skal være og hvordan vi skal drifte 
med overskudd. Konkrete tiltak mottas med takk.  

IKS RKM OSSK 

 

 

  

 

Budsjett 2016 

Hva UT   INN 

        

        

Bidrag fra områder   * kr 150 000,00 

Litteratur salg     kr 8 892,00 

Leder kr 7 000,00     

Nestleder kr 7 000,00 *   

Sekretær kr 7 000,00 *   

Kasserer kr 7 000,00     



 

Vara- sekretær kr 7 000,00 *   

Vara- kasserer kr 3 396,00     

Delegat kr 38 400,00     

Vara- delegat kr 37 110,00     

2. vara- delegat kr 3 600,00     

Telefonkom. kr 75 186,00     

Webkom. kr 15 300,00     

Oversettelseskom. kr 10 792,00     

Fellesskapsutv.kom. kr 58 000,00     

Postboks kr 1 200,00     

Lokaler kr 10 000,00     

Service konferanse kr 30 000,00   kr 30 000,00 

Regions konvent kr 0,00     

Støtte ubemidl. Områder kr 0,00     

Ev Europakonvent kr 0,00     

Totalt kr 317 984,00   kr 188 892,00 

        

Resultat     kr -129 092,00 

        

    

* Ej fått in budget forslag    
 

 

 

 

 

Budsjett 2015 Resultat 2015  

Hva UT   INN UT   INN 

              

              

Bidrag fra områder     kr 150 000,00     kr 136 040,00 

Litteratur salg     kr 85 000,00     kr 150 000,00 

Leder kr 10 000,00     kr 0,00     

Nestleder kr 13 000,00     kr 0,00     

Sekretær kr 5 000,00     kr 0,00     

Kasserer kr 5 000,00     kr 1 334,00     



 

Vara- sekretær kr 5 000,00     kr 4 578,00     

Vara- kasserer kr 5 000,00     kr 1 388,00     

Delegat kr 21 000,00     kr 9 311,00     

Vara- delegat kr 20 000,00     kr 20 000,00     

2. vara- delegat kr 5 000,00     kr 5 500,00     

Telefonkom. kr 19 320,00     kr 19 320,00     

Webkom. kr 30 300,00     kr 30 300,00     

Oversettelseskom. kr 12 599,00     kr 12 599,00     

Fellesskapsutv.kom. kr 58 000,00     kr 58 000,00     

Postboks kr 1 200,00     kr 2 162,85     

Lokaler kr 10 000,00     kr 5 718,00     

Service konferanse kr 30 000,00   kr 30 000,00 kr 30 000,00   kr 30 000,00 

Regions konvent kr 0,00     kr 0,00     

Støtte ubemidl. Områder kr 0,00     kr 0,00     

Ev Europakonvent       kr 7 557,00     

Totalt kr 250 419,00   kr 265 000,00 kr 207 767,85   kr 316 040,00 

              

Resultat     kr 14 581,00     kr 108 272,15 

           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(vedlegg 2) 
 
 
Rapport til ossk 17.10.2015 
 
Siden forrige møte har vi vært og besøkt Evje fengsel en tur. Bra oppmøte og gode 
tilbakemeldinger fra de innsatte. 
Men vi har også måtte avlyse tre møter i fengsler og institusjoner denne perioden.  
På siste komitemøte fikk vi valgt inn to nye panelledere og det er vi veldig takknemlige for. 
Disse er allerede i god gang å gjør en god jobb. 
Neste mnd har vi fått et spennende oi oppdrag i Tingretten. Det gleder vi oss til. 
Vi hadde en liten selvransakele på siste komitemøte og der kom vi frem til at vi må være mer 
imøtekommende  med nye tjenere og vi skal vise empati og forståelse i veiledning av disse 
medlemmene. 
Nytt budsjett er laget og oversendt kasserer. 
 
Ikt hi&oi komiteen 


