Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

Område Sør Servicekomité (OSSK)
P. boks 58, 4661 Kristiansand S
Org.nr. 994 583 883

OSSK 21. mars 2015
Tilstede:
Nestleder
H&I/OI- komiteen
Aktivitetskomiteen
Kasserer
Gjør det enkelt- gruppa
Fly Fri- gruppa
Torsdagsklubben
Søndagsgruppa Bare for i dag
Fredagsgruppa
Bare for i dag- gruppa
Sammen kan vi- gruppa
Never Alone- gruppa
RKM
Nestleder åpnet med å invitere en kjærlig kraft 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.
6. konsept ble lest, neste gang hører vi 7. konsept.
Godkjenning av dagsorden: Dagsorden ble gjennomgått og godkjent med følgende endringer:
Sak 1 fra/til regionen skal være "Valg av vara- sekretær, rusfri tid 3 år".
I tillegg kommer det en sak under "Eventuelt": RKM legger frem forslag til "Loggbok for OSSK".
Gjennomgang av referatet fra 21. februar 2015. Dette ble godkjent.

Rapporter:
Nestleder: Sjekker e-post jevnlig.
Sekretær: Ikke til stede, meldt forfall. Hilser til komiteen.
Kasserer: Har sendt ut månedlig regnskapsoversikt. Vi takker Søndagsgruppa Bare for i dag for
generøst bidrag på kr 2500,-.
RKM: Har ikke vært så på hugget i forhold til å skaffe til veie regnskap/budsjetter fra
Regionskomiteen og dens underkomiteer/betrodde tjenere.
Har i tillegg på eget initiativ utarbeidet et forslag til Loggbok for OSSK for å følge opp tidligere vedtak.
Dette kommer opp under "Eventuelt".
Spørsmål: -Regionen har stemt ned et forslag om å legge inn bud på ECCNA 2016, men vi ser
at en arbeidskomité har gått i gang med forberedelser for ECCNA 2017. Hvordan er det
mulig?
Svar: -Denne saken kommer etter all sannsynlighet ut til gruppene.
Konklusjon fra spørsmålsstiller: -Det er utrolig "frekt" av Regionskomiteen å ta for gitt at det
skal legges inn bud på ECCNA 2017.
Svar: Er veldig klar på at en nedstemt søknad på ECCNA 2016 ikke automatisk gjelder ny
søknad på ECCNA 2017 uten ny runde i strukturen.

www.naossk.org

Gjør det enkelt- gruppa: Fin gruppe, fine møter. Åpent møte siste tirsdag i måneden.
Never Alone- gruppa: Lukkede møter søndag kl. 12 i Vestre Strandgt. 19a. Mye folk, 8 på sist
gruppesaksmøte. OK økonomi.
Bare for i dag- gruppa: Møter onsdager kl. 10:00-11:00. Det har vært minimalt med tjenestevillighet
de siste månedene. Ting begynner og gå seg til, flere verv er nå fylt.
Søndagsgruppa Bare for i dag: Vi har "Bare for i dag" som tema. God servicevillighet. Har overført kr.
2500,- til OSSK.
Torsdagsklubben: Vi har valgt å beholde navnet. Økonomien er OK. En ubetalt regning for litteratur.
I den forbindelse ønsker vi at RKM formidler til Regionen at Litteraturkomiteen ikke fungerer som
ønsket. Det har vært utrolig mye rot i forbindelse med bestilling.
Vi ser også at det kan være tradisjonsbrudd i forhold til å leie hvor vi nå er. Dette er en sak vi skal ta
opp på neste gruppesaksmøte.
Fly Fri- gruppa: Som normalt. Dårlig økonomi, kr 1500,- på bok. Har bestemt at alt over kr. 3000,- skal
sendes videre.
Spørsmål: -Dere sier dere har dårlig økonomi samtidig som dere har kr. 1500,- i beholdning.
Hvordan kan det henge sammen?
Svar: -Det er nok bare en "gammel" ting som henger igjen fra tidligere.
Sammen kan vi- gruppa: Mye nykommere. Verv rullerer. Grei økonomi.
Fredagsgruppa: Godt besøkt, gode møter, god økonomi. Vi har startet Fredagsgruppas tirsdagsmøte
på tirsdager kl. 18:00 i Vestre Strandgt. 19a. Alle verv er fylt.
H&I/OI- komiteen: (Se vedlegg 1).
Spørsmål: -Hvorfor kan ikke komiteen henge opp "tjenestelisten" i andre møtelokaler?
Svar: -Komiteen mener det er viktig at de som skal gjøre tjeneste i denne komiteen møter på
komitémøtene. Det er derfor naturlig at den henger hvor vi har våre møter.
Aktivitetskomiteen: (Se vedlegg 2). Et informasjonsbrev vedrørende deltakelse på "Bragdøya 2015"
leses opp, (se vedlegg 3).

Saker:
1. Valg av leder i OSSK, rusfri tid 3 år. Ingen villige på dette møtet. Saken gjentas neste gang.
2. Valg av Vara- RKM, rusfri tid 3 år. Ingen villige på dette møtet. Saken gjentas neste gang.
3. Fly Fri- gruppa søker om husleiegaranti i 3 måneder for oppstart av nytt møte.
Det ble ikke oppnådd konsensus på dette møtet. Saken går videre…
4. Eventuelt: RKM har tatt initiativ til å utarbeide forslag til "Loggbok for OSSK" (se vedlegg 4).
RKM får ros for sitt arbeid. Det er tidligere vedtatt at OSSK skal føre logg over beslutninger,
men for å gjøre dette formelt riktig sendes "Loggbok for OSSK" ut til gruppene for
gjennomgang.
Saken kommer opp på møtet i april.
Saker fra/til NA Regionen Norge:
1. Valg av vara- sekretær, rusfri tid 3 år.
På grunn av misforståelse ble det satt opp valg på annen tjeneste. Saken legges frem på
møtet i april.
----------------------------Møtet avsluttet med bønn om sinnsro.
Referent (bare for i dag)

Vedlegg 1

Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

OSSK, Hospital & Institusjonskomiteen
P. boks 58, 4661 Kristiansand S
hi@naossk.org

H&I/OI  rapport  til  OSSK  21.03.15  
  
Møtene  på  de  forskjellige  institusjonene  går  sin  gang,  men  vi  ønsker  oss  flere  
villige  til  tjeneste  spesielt  i  fengslene.  På  neste  komitemøte  går  panelleder  for  
Arendal  fengsel  av  så  da  trenger  vi  sårt  et  nytt  medlem  til  å  fylle  dette  vervet.  
Det  er  av  tidligere  panelledere  sagt  at  dette  er  noe  av  det  beste  som  er  av  
tjeneste  å  gjøre  for  NA.  
  
Neste  mnd  skal  vi  holde  infomøte  for  adiktologiakademiet  og  forhåpentligvis  
OI-‐  presentasjoner  for  ansatte  på  både  Loland  og  Rupo.  
  
H&I/OI-‐  komiteen  ber  alle  som  gjør  eller  ønsker  å  gjøre  tjeneste  for  oss  om  å  
skrive  seg  opp  på  en  liste  som  henger  nede  i  lokalet  i  Sjømannshjemmet  så  vi  
lettere  kan  planlegge  informasjonsmøter.  
  
Ikt    
H&I/OI-‐  komiteen  

www.naossk.org

Vedlegg 2

Rapport	
  Aktivitetskomitéen	
  Mars	
  2015	
  
	
  
Aktivitetskomitéen	
  har	
  hatt	
  et	
  produktivt	
  møte	
  i	
  Mars,	
  og	
  vi	
  opplever	
  større	
  
oppslutning	
  på	
  møtet	
  denne	
  måneden.	
  Vi	
  mangler	
  fremdeles	
  en	
  nestleder	
  i	
  
komitéen,	
  ellers	
  er	
  alle	
  verv	
  besatt.	
  
Komitéen	
  har	
  nå	
  sendt	
  ut	
  brevet	
  ang.	
  Deltagelse	
  til	
  15	
  
institusjoner/Behandlingsplasser	
  i	
  Norge	
  og	
  Danmark	
  både	
  på	
  mail	
  og	
  
pr.post.	
  	
  Det	
  er	
  også	
  lagt	
  ut	
  til	
  info	
  på	
  NAOSSK	
  og	
  NANORGE.ORG.	
  	
  
Vi	
  har	
  vært	
  i	
  kontraktsmøte	
  med	
  Bragdøya	
  Kystlag,	
  De	
  var	
  meget	
  
samarbeidsvillige	
  og	
  har	
  møtt	
  oss	
  på	
  alle	
  våre	
  ønsker.	
  
Årets	
  slagord	
  vil	
  være	
  ”Back	
  to	
  basics”.	
  
	
  

Vedlegg 3

Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

OSSK, Aktivitetskomiteen
P. boks 58, 4661 Kristiansand S
aktivitetskomiteen@naossk.org

Angående Bragdøya 2015
Aktivitetskomiteen i Anonyme Narkomane, Område Sør Service Komité vil med dette skrivet
komme med informasjon til institusjoner som har planer om å sende klienter til Bragdøyaarrangementet 2015. Vi har i år måtte se oss nødt til å komme med en henstilling til
institusjoner som deltar om å ikke melde seg på eller inngå avtaler som egne enheter. Vi
ønsker ikke at arrangementet skal benyttes som en del av en behandling eller som en del av et
opplegg NA ikke står inne for.
Dette er av flere hensyn:
• Vi har tradisjoner som er retningsgivende for NA hvor vi ikke ønsker å sette oss i situasjoner
der sammenblanding mellom institusjoner og NA kan misforstås. Vi går ikke god for noen
enkeltinstitusjoner eller foretak.
• Vi ønsker å avholde et arrangement for NA medlemmer som er der for tilfriskning i
Anonyme Narkomane, og ikke kommer fordi institusjonen ønsker eller tilbyr det.
• Vi ønsker ikke klikkdannelser som følge av enkeltes tilhørighet til annet enn NA.
Vi håper på forståelse for at vi ikke inviterer institusjoner, og at dette blir respektert. Vi
ønsker likevel at alle rusavhengige i behandling rundt forbi fritt får anledning til å besøke
arrangementet som enkeltindivider og medlemmer av NA.
Denne henstillingen går også til dem som har tilhørighet ute på Bragdøya, og vi ber dere om å
legge ned all behandlingsvirksomhet ute på øya i arrangementsuken.
Vi vil også be alle som arbeider i og med rusomsorg å ta hensyn til at det vil være upassende å
fremme virksomheten / behandlingstilbudet og å benytte arrangementet til å selge inn "egne"
omsorgstilbud.
Hjelp oss til å beholde Bragdøya- arrangementet som et ekte NA- arrangement.
Med hilsen.
Aktivitetskomiteen

www.naossk.org

Vedlegg 4

LOGGBOK OMRÅDE SØR
SERVICEKOMITÈ
2015 - 1997

Loggbok Område Sør Servicekomitè

2015
2014 - referat fra mars – oktober mangler.
2013 – september og oktober mangler


Retningslinjer for prosedyre ved valg til tjeneste i OSSK og dens underkomiteer
Retningslinjene gjelder for leder, nestleder, sekretær, kasserer, regionskomitémedlem og
vara-regionskomitémedlem, samt ledere i underkomiteer og nominasjoner til verv i
regionskomiteen.
1. Kandidaten må fremmes av ei gruppe.
2. Kandidaten må samtykke i valget.
3. Kandidaten møter på OSSK når han/hun står til valg.
4. Komiteen har anledning til å utspørre kandidaten.
5. Kandidaten forlater lokalet under avstemningen.
6. Kandidaten velges av GSR ene på OSSK møtet.
7. Er det fremmet mer enn en kandidat til et verv blir valget avgjort ved simpelt flertall.
(Vedtatt 17.08.13)

2012 – mai og juni mangler


OSSK øker kjøregodtgjørelsen til 2,50. (Vedtatt 29.03.12)



Regnskap for betrodde tjenere i OSSK og underkomiteer skal legges frem i februar. (Vedtatt
21.01.12)

2011 – september mangler


Endring av retningslinjer:” Hvis noen av OSSK sine valgte medlemmer avstår fra å delta på
OSSK – møtene 2 møter etter hverandre, kan de bli fjernet fra vervet på det 3. møte.
Gruppesamvittigheten på dette møte avgjør den videre saksgangen. Medlemmet får
muligheten til personlig å være tilstede på dette møte hvis det enkelte medlemmet ønsker
det. (Vedtatt Januar 15.01.11)

2010


På OSSK – møtene er det kun betrodde tjenere i OSSK, GSR og Vara GSR som har talerett. I
tillegg kan kasserer i Aktivitetskomiteen gis talerett ved budsjett- / regnskapssaker fra
Aktivitetskomiteen. (Vedtatt 18.12.10)



Aktivitetskomiteen skal ha kr 15.000 stående som ”buffer” på sin konto. (Vedtatt 18.12.10)

Loggbok Område Sør Servicekomitè



Budsjett for OSSK fremlegges i november (en gang pr år), og regnskap i OSSK fremlegges i
februar (Vedtatt 23.20.10)



Vedrørende om OSSK skal ha nettbank: Det ble bestemt at administrasjonen i OSSK, tar seg
av dette (bestemmer dette). (Vedtatt 14.08.10)



OSSK skal ha ferie i juli mnd. (Vedtatt 19.06.10)



Prinsippvedtak: Saker som settes på dagsorden skal komme fra gruppene gjennom GSR`ene,
lederne i OSSK`s underkomiteer, eller fra OSSK`s administrative tjenere og RKM. (Vedtatt
17.04.10)



Endring av ordlyd på prinsippvedtak: ”Hvis noen av OSSK sine medlemmer avstår fra å delta
på OSSK møtene mer enn to møter etter hverandre uten gyldig grunn, kan de bli fjernet fra
vervet på det 3.møtet.Gruppesamvittigheten på dette møtet avgjør den videre saksgangen.
Medlemmet får muligheten til personlig være tilstede på dette møtet hvis det enkelte
medlemmet ønsker det.” - Enighet om å fjerne ordlyden” uten gyldig grunn” og la resten av
teksten være som den er. (Vedtatt 20.03.10)



Regninger til OSSK (penger til vara‐rkm, postboks regning) Beslutning: De som har signatur på
OSSK,s bankkonto skal betale viktige regninger. (Vedtatt 20.02.10)

2009 juni – september mangler


Ad-hoc komiteer skal også legge frem budsjetter før oppgaven settes i gang. (Vedtatt
16.05.09)



Anonymisering av referatene på internett (Vedtatt 16.05.09)



Loggbok og vedtekter skal legges på internett. Leder og Webansvarlig sørger for å få dette ut
på våre hjemmesider. (Vedtatt 16.05.09)



Endring om ordlyd av retningslinjer for behandling av budsjett i NAOSSK - unntak for
Aktivitetskomiteen ble lagt til og ordlyden ble vedtatt;
”OSSK skal avlegge regnskap og fremlegge budsjett for ett år av gangen. Alle underkomiteer,
med unntak av aktivitetskomiteen, skal avlegge regnskap og fremlegge budsjett for ett år av
gangen samtidig med OSSK. Ad hoc komiteer fremlegger regnskap i umiddelbar rimelig tid
etter gjennomført oppgave. Aktivitetskomiteen kan komme med budsjett i forkant av
arrangementer og regnskap i etterkant av arrangementer.” (Vedtatt 18.04.09)



Dersom OSSK komiteens valgte medlemmer, ellers dens underkomiteer uteblir fra møtene to
ganger på rad fører dette til ekskludering. (Vedtatt 21.02.09)



OSSK oppretter et eget organisasjonsnummer. (Vedtatt 17.01.09)

Loggbok Område Sør Servicekomitè

2008


Satsene økes fra 150 til 300 kroner for diett for medlemmer som er på lengre reiser i OSSKtjeneste. (Vedtatt 18.10.08)



Bragdøya skal drives med et overskuddsbudsjett. (Vedtatt 16.08.08)



Møtedagen til OSSK endres fra mandager til lørdager. (Vedtatt 16.08.08)

2007


Det ble vedtatt at OSSK ikke skal ha en større pengereserve enn det som praktiseres i dag.
(Vedtatt 20.08.07)



Ikke – rusavhengige skal ikke betale for Bragdøya. (Vedtatt 16.04.07)



Område Sør skal ha en årlig områdeselvransakelse etter malen til A Guide to local services.
(Vedtatt 19.03.07)



Det skal ikke opprettes en egen litteraturkomite i område sør. (Vedtatt 19.03.07)



Det ble vedtatt å legge inn bud om å arrangere Trinnseminar/Trinnlæredag for gruppene i
Område Sør. (Vedtatt 19.03.07)

2006 – april mangler


OSSK skal ha samme ansvar som øvrige grupper som bruker lokalet. (Vedtatt 18.12.06)



Det skal være en minstesum på 5.000 kr på OSSK sin konto. (Vedtatt 18.09.06)



Det skal inn i møteledernøkkelen og agendaen at sekretæren leser opp referatet som siste
sak på agendaen. (Vedtatt 21.08.06)



Kasserer, nestleder og sekretær skal ha fullmakt til bankkontoen til OSSK. (Vedtatt 21.08.06)



HI/OI–stand. Innvilget 2000kr. (Vedtatt 20.03.06)



Arendal fikk innvilget dekning av ubetalt husleie. (Vedtatt 20.02.06)



Det var konsensus for stryke prinsippvedtaket om å flytte OSSK-møtene den måneden
Regionen har møte. (Vedtatt 16.01.06)

2005


OSSK møtene flyttes til tredje mandag i måneden. (Vedtatt 16.11.05)

Loggbok Område Sør Servicekomitè



OSSK sine referater skal legges ut på OSSK sin hjemmeside (internett). (Vedtatt 03.10.05)



Retningslinjer loggbok. • Det ble vedtatt å stryke vedtak vedrørende delegatens utgifter og
landsdekkende tjenester da de ikke er relevante siden NA Regionen Norge er etablert. •
Revidering: ”OSSK gir ikke kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste for NA tjenester utført i
arbeidstiden”.(Vedtatt 03.10.05)



OSSK kjøper ny kopimaskin/ skriver- (Vedtatt 21.09.05)



OSSK flytter møtene den måneden Regionen har møte. (Vedtatt 15.06.05)



Vedtok å legge inn bud på Regional Servicekonferanse i Område Sør neste år. (Vedtatt
18.05.05)



OSSK tar ferie i juli måned. (Vedtatt 18.05.05)



Aktivitetskomiteen kan komme med budsjett i forkant av arrangementer og regnskap i
etterkant av arrangementer. (Vedtatt 16.02.05)

2004


Aktivitetskomiteen har bedt om ett lån fra OSSK på kr 5000,- i forbindelse med nyttårsfesten.
Pengene blir overført til aktivitetskomiteens konto. (Vedtatt 15.12.04)



Alle servicemøter i OSSK skal være røykfrie både før, under og etter møtene. (Vedtatt
17.11.04)



Vedtatt å opprette domeneområde for OSSK. (Vedtatt 20.10.04)



Vedtatt å opprette hjemmeside for OSSK. (Vedtatt 20.10.04)



Det vedtas at område Sør skal legge inn bud på å arrangere Servicekonferanse. (Vedtatt
15.09.04)



OSSK skal opprette nettbank. (Vedtatt 18.08.04)



Det skal ikke være tidsbegrensning på OSSK- møtene. (Vedtatt 19.05.04)

2003 -

mai og september mangler.



OSSK skal kjøpe inn litteratur fra WSO-E som skal distribueres til gruppene i området
Gruppene er enige om dette som en nødløsning inntil en eventuell regional litteraturkomité
kommer i drift. (Vedtatt 17.12.03)



HIOI – komiteen får bevilget ekstra midler fra OSSK til å kjøpe inn litteratur til Kr.sand
Kretsfengsel. (Vedtatt 19.03.03)



OSSK vedtar å hjelpe Mandalsgruppa med strømregning på 3.500 kr. (Vedtatt 19.02.03)

Loggbok Område Sør Servicekomitè



OSSK – møtene skal avholdes i Kr.sand. (Vedtatt 15.01.03)



Godkjent revidert utgave av prinsippvedtakene. (Vedtatt 15.01.03)

2002


Det er OSSK sitt ansvar å utarbeide retningslinjer for arbeidet i OSSK. (Vedtatt 20.11.02)



Vedtak om krav til rusfri tid for tjenere i OSSK. Leder i OSSK – 2 år. RKM – 3 år. (Vedtatt
16.10.02)



OSSK skal kjøpe inn litteratur til startpakker og ha tilgjengelig til alle nyoppstartede grupper i
området. (Vedtatt 16.10.02)



Vedtatte retningslinjer for rusfri tid for tjenere i OSSK skal være en del av prinsippvedtakene i
loggboka. (Vedtatt 18.09.02)



Nye rutiner rundt fremlegging av budsjett og regnskap – for underkomiteer og OSSK.
Regnskap/budsjett – sendes med innkalling + referatet – til OSSK- møte (mai, nov.) (Vedtatt
20.03.02)

2001 -

april og november mangler.



Innkjøp av litteratur i OSSK skal gjøres av nestleder i OSSK. (Vedtatt 19.12.01)



Vedtak om å om å forskyve valg, halvårsrapporter, budsjett, forhandlinger i OSSK med en
måned for å ikke ha dette midt i ferien. Konsensus om å forskyve disse til desember/ juni.
(Vedtatt 19.12.01)



Vedtak om å opprettholde annonseringen til HO-OI slik den er i dag. (Vedtatt 21.02.01)



Vedtak om å opprettholde dagens praksis på prisen på litteratur. Det innebærer at
litteraturkomiteen har 50 % i fortjeneste på salg av litteratur. (Vedtatt 21.02.01)

2000 -

mangler desember.



Godkjenning av HIOI komiteens annonseforslag. (Vedtatt 16.08.00)



Vedtak om revidering av guidelines for valg av betrodde tjenere i OSSK sine underkomiteer.
(Vedtatt 12.07.00)



Prinsippvedtak om krav til rusfri tid for betrodde tjenere i OSSK. Det kreves 2 års rusfri tid for
leder, nestleder, sekretær, kasserer og leder av underkomiteer. (Vedtatt 21.06.00)

Loggbok Område Sør Servicekomitè




Vedtak om å dekke utgifter for vara – delegaten og landsdekkende utgifter. (Vedtatt
15.03.00)
Prinsippvedtak om at vara – GSR kan ikke være leder av underkomité og leder av
underkomité kan ikke være vara-GSR. (Vedtatt 16.02.00)

1999


Prinsippvedtak: Det gis ikke kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. (Vedtatt 17.11.99)



Vedtak om valg i underkomiteer. Det ble vedtatt å følge guidelines. Leder velges av
Servicekomiteen. Nestleder, sekretær og kasserer velges av den enkelte komite. Vervenes
varighet er som i servicekomiteen. Etter tjenesteperioden(e), kan tjenesten ikke besettes av
samme person før etter 2 år. (Prinsippsak) (Vedtatt 13.09.99)



OSSK er positive til dannelse av en Regional Servicekomite. (Vedtatt 09.08.99)



HIOI medlemmer kan få kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. (Vedtatt 09.08.99)



Område sør starter telefonkomite. (Vedtatt 10.05.99)



Godkjenning om at område sør sender inn bud på tradisjonsseminar. (Vedtatt 10.05.99)



Godkjenning om kjøp av web side. (Vedtatt 08.03.99)



Vedtak om endre OSSK sine møte tider til annenhver mandag i måneden fra og med februar
1999. (Vedtatt 18.01.99)



Vedtak om godkjenning av loggbok. Økonomiske retningslinjer ble godkjent.
Prinsippretningslinjer ved tjeneste/verv ble godkjent med rettelse: Formann, nestformann,
kasserer eller sekretær i OSSK kan ikke ha verv som formenn i underkomiteer.
Underkomiteformenn eller betrodde tjenere i OSSK kan ikke være GSR. (Vedtatt 18.01.99)



Vedtak om beslutningsprosessen i OSSK: Konsensus to ganger. Hvis enighet ikke oppnås vil
det tredje gang bli avgjort med simpelt flertall. (Vedtatt 18.01.99)

1998 – mangler juli


Prinsippvedtak: saker under eventuelt tas opp på neste møte. (Vedtatt 21.12.98)



Omgjøring av vedtak fra september om at OSSK skal betale husleie/strøm for lokalene i
Kongensgate. Gruppene skal sørge for dette selv. (Vedtatt 16.11.98)



Område Sør fremmer en Vara – delegat til NA – Norge. (Vedtatt 16.11.98)



Område Sør skal være med å dele delegatens utgifter. (Vedtatt 16.11.98)



Prinsippvedtak: Ingen saker under eventuelt blir tatt opp som egen sak før neste møte.
(Vedtatt 16.11.98)

Loggbok Område Sør Servicekomitè



Vedtak om at trinn 5, 6, og 7 skal stå som de er. (Vedtatt 21.09.08)



Besluttet at OSSK skal betale for strøm og leie av lokalet. (Vedtatt 21.09.08)



Enighet om å starte litteraturkomite i område sør, men mangler servicevillige. (Vedtatt
21.09.08)



Vedtak om at NA skal ha møte på A- klinikken siste lørdag i hver måned. Dette skal være et
åpent institusjonsmøte. HI- komiteen har satt opp møtenøkkel for disse møtene. Leser
denne. Selvhjelpsgruppe – medlemmer med nære forhold til pasienter som p.t er til
behandling ikke deltar på møter i det aktuelle tidsrommet. Fredagsgruppa tar første møte
27.06.98. HI/OI – komiteen setter opp liste over hvordan dette skal gjøres og hvilken gruppe
som skal holde møte. (Vedtatt 15.06.98)



Endring av møtedag i OSSK blir 3. mandag i måneden kl 18.00. (Vedtatt 21.01.98)

1997 – her foreligger kun referat fra desember som første ordinære OSSK møte 


Vedtak om at hvert møte i OSSK åpnes ved å lese et konsept og at dette går på rundgang i
komiteen. (Vedtatt 10.12.97)



Vedtak om å åpne bankkonto for OSSK. (Vedtatt 10.12.97)



Beslutning om at GSR bør ha grupperapporter på hvert møte. (Vedtatt 10.12.97)



Beslutning om at Oslo informeres om at OSSK er dannet og at Kristiansand har 3 selvstyrte
grupper som disponerer samme postboks og møteadresse. (Vedtatt 10.12.97)



Beslutning om at gruppene beslutter hvilke underkomiteer som skal dannes først. (Vedtatt
10.12.97)



Møtetid er endre til 3. onsdag i måneden. (Vedtatt 10.12.97)

