Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand
Til stede:
Nest Leder:
Sekretær:
HI&OI:
Vara aktivitetskomite:
Kasserer:
Veien til frihet:
Gjør det enkelt:
Åpen dør:
Fly fri:
Torsdagsklubben:
Mandalsgruppa:
Hjemmegruppa:
Søndagsgruppa:
Fredagsgruppa:
NA 12 tradisjoner lest
NA 12 konsept lest
5 konsept lest, 6 konsept leses neste gang
Godkjenning av dagsorden:


Opplest og godkjent.

Godkjenning og opplesing av referat:


Opplest og godkjent. Kommentar (Gruppene/GSR bør sende inn rapport på forhånd
til sekretær.)

Rapporter:
Nestleder:


Husleie underskrevet med foreningen Lenka, 300kr pr. møte, OSSK tredje lørdagen i
mnd. og tre første onsdager i mnd. til underkomiteer. 3 mnd. oppsigelsestid.

Sekretær:


Sjekker mail.

Kasserer:





46606kr på bank.
Inn 21000kr fra Fredagsgruppa, 2000kr fra Mandalsgruppa.
Betalt huslei 3600kr.
Leie postboks 1530kr.

RKM:

Referat fra Regionskomitemøte 14. 02.15
Møtet ble avholdt på Majorstuen i Oslo fra klokken 11.00 – 17.00 lørdag 14. februar. Neste møte vil
bli avholdt på konventet i Harstad 27. juni klokken 09.00.
Dette var et konstruktivt møte med god stemning og utførelse 
Spørsmål rundt rapporteringer – område midt ønsket innspill på hvordan de skulle forholde seg til
prosessgrupper. Område Vest mangler servicevillige i området. Det ble også spurt hvorfor ikke
område Sør hadde satt det opp som en sak at de ønsket å endre retningslinjene til utforming av
budsjett.
Valg av betrodde tjenere:
Leder i regionen, vara delegat, kasserer i litteraturkomiteen og leder i telefonkomiteen er nå besatt.
Vara – sekretær står fremdeles ledig.
Økonomi
Det jeg kan gledelig fortelle område sør er at siden sist så har kasserer og vara kasserer endret
budsjettet 2015 iforhold til våre ønsker. De har tatt bort NAWS og EDM som utgiftspost og dette
medfører at de har et overskuddsbudsjett på 14.581 kr istedenfor – 145.419,- som de sist la frem.
Regnskapet for 2014 viste et overskudd på 48.180,- før de har sendt videre penger i strukturen.
Grunnen til det lave tallet er at litteraturkomiteen genererte bare 60.000,- iforhold til de 200.000,som de hadde budsjettert med.
I tillegg så har kasserer og vara kasserer kommet frem med utforming av nye retningslinjer som er
mer up to date ift dagens økonomi og disse ble vedtatt på regionen.
«Forslag om å endre vedtak fra 2009 om at alle penger over 20.000,- skal sendes videre i strukturen.
Nytt forslag om at alle penger over 125.000,- sendes videre i strukturen på slutten av hvert år slik at
fordelingsnøkkelen i vedtaket fra juni 2011 sier; 70% til NAWS og 30% til EDM».
« Forslag om at underkomiteene får utbetalt 2/3 av sine godkjente budsjetter i begynnelsen av
januar måned, og at resterende 1/3 utbetales når regionen har fått inn penger – forhåpentligvis
innen juli måned. De betrodde tjenerne får sine budsjett utbetalt i forbindelse med hvert
regionsmøte».
Servicekonferansen
Her var det ingen områder som meldte interesse.
Europakonvent ECCNA
Komiteen har jobbet siden sist, men fant ut at det ville være for tidlig å legge inn bud til ECCNA 2016.
Alle områdene utenom område øst var for at det skulle arrangeres Europakonvent, så arbeidet

fortsetter videre med å lage et bud som kan frembringes i Birmingham i sommer. De som ønsker å
være med i denne komiteen kan ta kontakt – det kommer eget skriv om fremdriftsplan, budsjett og
kontaktinfo etter hvert – Dersom andre områder ønsker å delta med bud må dette være inne innen
22.mars. Møtene vil bli holdt stort sett i Moss, men det ses på muligheter for å være med å skype i
komiteen.
Planning Basic – et planleggingsverktøy for å forbedre regionen.
Regionen bruker et planleggingsverktøy som er laget av NAWS for å ta en selvransakelse / skanning
av forbedringsområder. Dette gikk i første omgang ut på å rangere forskjellige arbeidsområder,
kunnskaper, ressurser, samarbeid m.m i en skala fra 1 – 5. De områdene som scorer dårligst vil vi
jobbe med videre i en egen arbeidsgruppe slik at vi kan forbedre oss. Dette ble gjennomført i
fellesskap og det skal bli spennende å se hvilke områder vi prioriterer å forbedre oss på fremover.
Denne finnes oversatt dersom noen ønsker det.
Diverse



Telefonkomiteen har fått overført telefonabonnementet til NA Regionen Norge, så det ikke
er privatpersoner som står ansvarlig for dette.
Det skal lages et arkiv med alle samledokumenter fra Regionen på NA Norge sine sider.

Med vennlig hilsen RKM

HI & OI:
Rapport februar 2015
Siden sist har vi vært og avholdt OI- presentasjon på SOFOT (sosiale og forebyggende
tjenester i Kr. Sand Kommune) med ca. 15 av avdelingslederne der, og vi har vært i Evje
Fengsel og holdt kombimøte for både innsatte og ansatte. Møtene på de forskjellige
institusjonene/fengslene går som de skal, annonsen i Fævennen er oppe å går igjen etter et lite
avbrekk etter jul, og plakatene henger der de skal.
Ellers så har vi avholdt et informasjonsmøte om H&I/OI- tjeneste, dette var vellykket og det
er noe vi ser for oss at vi kommer til å fortsette med ca. hver 3. mnd. Dette kommer vi tilbake
til.
Det er planer om et OI-oppdrag hos Addiktologi Akademiet, og i tillegg har vi besluttet at vi
skal prøve å få til OI-oppdrag hos Politiet og på RUPO.
Vi har besøkt de fleste gruppene som meldte interesse på vår forespørsel om å komme og
innlede om H&I/OI- tjeneste, og har fått gode tilbakemeldinger på dette. Vennesla Hæran står
for tur.
Alle verv er besatt, utenom panelleder på Loland som nestleder tar fra mnd. til mnd. inntil det
dukker opp noen villige.
Gamle og nye medlemmer er velkommen til å komme på møte i komiteen første onsdag i
mnd. kl. 19.30 i Vestre Strandgate 19a.
I fellesskap
H&I/OI- komiteen
Aktivitetskomiteen:
Rapport fra Aktivitetskomitéen Februar 2015
Aktivitetskomitéen har hatt et fint møte i Februar, og vi kom godt i gang med
planleggingen av årets Campout på Bragdøya. Foruten komitéens vervhavende, opplever
vi dårlig oppslutning på møtene, og vi kunne ønske større servicevillighet til
Aktivitetskomitéen.
Vi mangler fremdeles en Nestleder, men håper dette vil ordne seg.
Etter å ha gått igjennom evalueringen av fjorårets Bragdøya, har komitéen besluttet å
komme med en henstilling til deltakende institusjoner som har deltatt, om å ikke melde
seg på, eller inngå avtaler som egne enheter, på årets arrangement.

Dette har vi kommet til enighet om etter en grundig gjennomgang av 6 tradisjon.
Utkastet til brevet kan om ønskelig leses opp.
I år ønsker aktivitetskomitéen å se på muligheten for å bringe inn en internasjonal
speaker. Derfor ber vi om hjelp av Ossk, Og spør om råd og gode forslag til en mulig
kandidat, og hvordan vi eventuellt skal få til dette.
Aktivitetskomitéen har besluttet å ikke opprette eller være ansvarlig for en
Facebookgruppe til arrangementet, slik det har vært tidligere år. Vi kommer til å opplyse
om Bragdøya 2015 gjennom mail og sender ut invitasjoner gjennomNA-strukturen til
andre områder i regionen. Vi vil legge ut innbydelse og nødvendig informasjon på
NANORGE NAOSSK.ORG, og vi vil opplyse om at spørsmål rundt arrangementet kan
rettes til komitéens mail og telefon.
I Fellesskap
Leder Aktivitetskomitéen
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.

Gjør det enkelt:




Møte tirsdag kl. 19.30-20.30
Dronningensgate 36, Kristiansand
Åpne møter siste tirsdag i mnd. med speak.

Åpen dør – gruppa:




Møte onsdag kl.19.30-20.30
Marviksveien 5, Kristiansand
I vekst, 15-16 stk. sist gang.

Fly fri:





Møte torsdag kl. 18.30-19.30
Vestre strandgate. 19A.
Mange nykommere.
Dårlig økonomi.

Torsdagsklubben:







 Kommentar: Dette navnet er brukt på TV i Norge og bør revurderes og finne
et mer passende NA navn på gruppen.
Møte torsdag kl. 19-20
Tollbodgata 26, Kristiansand
takknemlighetsrunde siste 5 min:(fungerer bra)
møteledernøkkel forandret.
Voksende gruppe.

Mandalsgruppa:






Møte torsdag kl. 19.30-20.30 og søndag kl 17.30-18.30
Store elvegate 94b (Blå kors huset)
Bra oppmøte.
2000kr igjen på konto.
2000kr overført OSSK.

Fredagsgruppa:




Møte fredag kl. 18-19 og Tirsdag(Tirsdagsgruppa) kl. 18-19 (tema: Trinn/Tradisjon)
Vestre strandgate 19.A.
Mange folk.

Hjemmegruppa:





Møte lørdag kl. 15-16
Tollbodgata 26, Kristiansand
Utfordringer med oppmøte.
God økonoi.

Søndagsgruppa:






Møte søndag kl. 12-13
Tollbodgata 26, Kristiansand
Bare for i dag som tema.
Dårlig oppmøte i det siste.
God økonomi.

Ikke til stede:
Leder Aktivitetskomitee
Bare for i dag gruppa
Sammen kan vi gruppa
Vennesla Hæran
Arendalsgruppa
Ta vare på hverandre gruppa
Saker OSSK:
1. Valg av leder OSSK, (rusfri tid 3 år)
 Ingen kandidat, sak går videre.
2. Valg av vara RKM, (rusfri tid 2 år)
 Ingen kandidat, sak går videre.
3. Skal aktivitetskomiteen arrangere Bragdøya 2015?
 Stemming: Alle for(enstemmig ja).

4. Har OSSK tillit til RKM?
(Rkm har uteblitt fra 2 ossk- møter og i henhold til retningslinjene under avgang fra verv; ''
Hvis noen av Ossk sine valgte medlemmer avstår fra å delta på Ossk møtene 2 ganger etter
hverandre, kan de bli fjernet fra vervet på det tredje møtet. Gruppesamvittigheten på dette
møtet avgjør den videre saksgangen. Medlemmet får muligheten til personlig å være tilstede
på dette møtet hvis medlemmet ønsker dette)
 Stemming: Enstemmig tillit til RKM.
 RKM takker for tillit.
5. Eventuelt.
 Søndagsgruppa: Opplever at det har vært mobbing (når noen deler sårbart så
reageres det med fliring og himling med øynene av enkelte medlemmer).
Ønsker at gruppene tar en selvransakelse på dette.
 Kommentar: gruppene kan lese referat og ta en selvransakele. Her gjelder
gjensidig respekt!
 Fly Fri: Skal starte møte på lørdags kveld og søker husleiegaranti på 3 mnd.
Fra OSSK.
 Kommentar: Bør gå ut til gruppene når det handler om penger. Sak går videre
til neste gang.

Saker til/fra regionen:
1. Er det ønskelig at NA Regionen Norge legger inn bud på ECCNA 32 i 2016?
2. Valg av 2. vara- delegat i Regionen (rusfri tid 3 år)
3. Budsjett 2015

Saker til neste gang:
1. Valg av leder OSSK (rusfri tid 3 år)
2. Valg av vara RKM (rusfri til 2 år)
3. Fly fri søker husleiegaranti av OSSK.

Møter i området:
OSSK

Lørdag 21.mars

kl. 12.00 Vestre Strandgt 19a

HI&OI

Første onsdagen i mnd

kl. 19.30 Vestre Strandgt 19a

Aktivitetskomiteen

Andre onsdagen i mnd

kl.19.30 Vestre Strandgt 19a

