
  
 

Område Sør Servicekomité (OSSK) 

P. boks 58, 4661 Kristiansand S 

Org.nr. 994 583 883 

www.naossk.org 

    Narcotics Anonymous       Anonyme Narkomane 

               Referat OSSK: 15.10.2016 Kristiansand  

Til stede: 

Leder, Sekretær, Kasserer, HI&OI, RKM, Nest leder Aktivitetskomiteen, Veien til frihet, 

Mandalsgruppa, Fredagsgruppa, Never alone, Torsdagsklubben, Sammen kan vi  

 
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, 11 konsept lest, 12 konsept leses neste gang 

Godkjenning av dagsorden: 

 Opplest og godkjent med følgende tillegg: Det bør være satt opp valg av sekretær på 

møte når den værende sekretæren går av. 

 Eventuelt: Leder kan ikke komme på neste OSSK møte, og lurer derfor på om dette 

kan fremskyves til 12. november: Dette ble godkjent av alle på møte, og neste OSSK 

møte blir 12. november 2016. 

 Never Alone: har spørsmål til Aktivitetskomiteen, og lurer på hva posten «drift av 

leir» i regnskapet til Bragdøya 2016 er for noe? Svar: Dette er kostnader til spikere, 

søppel dunker og diverse «dill og dall» på campen. 

Godkjenning av referat: 

 Sekretær var borte forrige møte, så referat mangler. 

Rapporter: 

Leder: 

 Kan ikke komme 19. november. Svarer på mail og viderefører på beste måte. Må også 

meddele at Hjemmegruppa Lørdag har lagt ned.  

Sekretær: 

 Dette er mitt siste møte som sekretær og jeg vil takke for at jeg har fått gjøre service. 

Det har vært veldig lærerikt og jeg har alltid hatt en god følelse etter å ha gjort 

service i OSSK. Takk! 

Kasserer: 

 Sendt ut epost. Vi har fått inn noen bidrag: 1000kr fra Never alone, og 55786kr fra 
Akrivitetskomiteen og per dags dato så er det 76386kr på konto. 

 Ellers kan det ses at det har vært dårlig med bidrag fra gruppene i år, og litt usikker 
hvorfor det har vært så lite. Kan også nevnes at det er flere grupper som er lagt ned 
det siste året. Vi har også budsjettsmøte med beslutning snart og det bes om at alle 



 

underkomiteer sender inn sine budsjetter i god tide, siden det tar litt tid å legge alt 
inn og sette budsjettet opp. 
 

RKM: 

 (Se vedlegg 1) 

 Tillegg: I saken om FU komiteen kom det frem at denne har nylig vært veldig 

hjelpsom og nyttig for enkelte områder, spesielt område vest og nord. Komiteen har 

hjulpet flere grupper og bestå. Det er besluttet at viktigheten av denne komiteen og 

om den trengs tas med til gruppene rundt i landet for å kunne avgjøre det. 

 Kommentarer: Det ble diskusjon rundt valg av verv på diverse komiteer i regionen, og 

at dette bør kvalitetssikres før det velges kandidater. Også spørsmål om det 

budsjettet vil bli godkjent med underskudd? Svar: Nei, dette må endres betraktelig 

før det godkjennes.  

HI & OI:  

 Komiteen fungerer greit. 5-6 stk. på møtene og vi gjør det som må gjøres. Vi ønsker 

sterkt inn flere medlemmer. Vi står uten panelledere på de fleste plassene etter 

neste måned. Alt det andre går som det skal. Angående felles OI presentasjon så 

jobbes det fortsatt med å lage et budsjett. 

Aktivitetskomiteen: 

 12 stk. på forrige møte. Det er kommet inn ny villighet. Og vi arbeider med 

nyttårsfeiring som om vi skulle ha fått det godkjent. Vi må ha noe og henge fingrene 

i. Vi vurderer å ha spleiselag dette året slik at de som kommer kan ta med noe, slik at 

prisen vil gå ned og det vil bli litt lettere å få til, kanskje. 

 Kommentar: Gruppene og OSSK savner Leder for Aktivitetskomiteen som ikke har 

vært så mye tilstede uten å gi beskjed. 

Veien til frihet: 

 Møte mandager kl. 19-20 

 Vestre strandgate 19A. Kristiansand 

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

 Godt besøkt. Går bra økonomisk. 

Mandalsgruppa: 

 Møte Søndag kl 17.30-18.30 

 Store elvegate 94b (Blå kors huset) Kristiansand 

 Bare for i dag som tema. 

 Fungerer greit. Bra oppmøte. 10-12 stk. på gruppesaksmøte. Var tilstede på 

Aktivitetskomite møte for å stemme på en sak. 

Fredagsgruppa: 

 Møte fredag kl. 18-19(speakermøte 2 fredag i mnd.)   

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



 

 Vestre strandgate 19.A. Kristiansand 

 Går bra. Mange medlemmer på fredager, og ok med oppmøte på tirsdager. God 

økonomi. 

Never Alone: 

 Møte søndag kl. 12-13.00  

 Vestre strandgate 19. A. Kristiansand 

 Trinn/tradisjon som tema. 

 Bra møter. Mye folk og bra med nykommere. Vi har sendt penger videre til OSSK. 

Sammen kan vi: 

 Møte mandag kl. 19.30-20.30 

 Industrigata 28, Kristiansand 

 Trinn/Tradisjon som tema. 

 Stabilt. Kommet flere folk den siste tiden. 4-6 stk. på gruppesaksmøtene. 

Torsdagsklubben: 

 Møte torsdag kl. 19-20 

 «Ungdomsloftet» Lund kirke, marviksveien 5, Kristiansand 

 Takknemlighetsrunde siste 5 min. 

 Flere som kommer nå etter sommeren, en grunn er nok også siden det andre 

torsdagsmøte er lagt ned. Vi har en del penger på konto og vurderer å sende 

overskuddet til OSSK etter at vi har handlet inn litteratur osv. 5000kr på konto. 

 

Ikke til stede: 

Leder Aktivitetskomiteen, fly fri, arendalsgruppa, vennesla hæran, åpen dør. 

Saker OSSK: 

1. Valg av nest leder (rusfri tid 2 år) 

 Ingen kandidat 

2. Valg av vara RKM (rusfri tid 2 år) 

 Ingen kandidat 

3. Ønsker gruppene at Aktivitetskomiteen skal arrangere nyttårsaften? (andre gang) 

 Alle gruppene er for, og det er dermed godkjent. 

4. Ønsker gruppene at Bragdøya skal være for alle? (andre gang) 

 Litt uenigheter rundt ordlyden av denne saken og hva det betyr, sak går videre 

til neste gang. 

5. Kan gruppene i OSSK bruke OSSK sitt org nummer til bruk av vipps o.l.? (andre gang) 

 Det ble enighet om at saken tas vekk fra agenda. Og OSSK venter og ser 

hvordan andre områder som har denne ordningen får det til å funke før vi 

eventuelt gjør noen endringer. 

6. Hva gjør vi med litteratur/nøkkelringer og mynter fra den nedlagte gruppen «bare for 

i dag»? (se vedlegg 2) 



 

 Det ble enighet om at dette kan brukes som en startpakke for ny oppstartede 

grupper, og det bes da at disse henvender seg til OSSK slik at vi da kan ta en 

avgjørelse om å dele det ut når det blir aktuelt. 

 

Saker til/fra regionen: 

Ingen saker fra Regionen. 

Saker til neste gang: 

1. Valg av Nest Leder (rusfri tid 2 år) 

2. Valg av vara RKM (rusfri tid 2 år) 

3. Valg av sekretær (rusfri tid 2 år) 

4. Valg av leder H&I OI (rusfri tid 2 år) 

5. Valg av leder Aktivitetskomite (rusfri tid 2 år) 

6. Ønsker gruppene at Bragdøya skal være for alle? (tredje gang) 

 

Vi avsluttet møtet med bønn om sinnsro! 

 

                                                         Møter i området: 

OSSK                                      Lørdag   12.11.2016                     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 

 

 

Gjenstående tid på verv i OSSK. 
Leder: mai 2017 
Kasserer: januar 2017 
RKM: august 2017 
Leder HI&OI: november 2016 
Leder Aktivitetskomiteen: november 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
(vedlegg 1) 
 

RAPPORT FRA RKM Oktober 2016 
 

 

Siden sist områdemøte har jeg vært på Regions-møte i Oslo. Det var spennende, utfordrende, 

berikende, frustrerende, gøy, slitsomt og lærerikt :-) Møtet foregikk i Lambertseter kirke fra 

11.00 til ca 16.00. Jeg valgte å kjøre bil til Oslo på fredagen, og overnatte til lørdag for å være 

klar og opplagt til møtet.. Det var kun web-komiteen som ikke hadde representant på møtet. 

Ellers var alle områdene og medlemmene i regionkomiteen representert. Møtet forløp seg 

med god og kjærlig stemning, selv om det var utfordrende saker å ta stilling til. 

 

Kommer ikke i denne rapporten å redegjøre for alle rapportene fra Områder, 

Tjenestekomiteen og underkomiteer. Legger ved et samlings dokument med rapportene. 

Legger også vedlegg med Budsjettet for 2017. 

 

Møtet ble startet med å lese dagens tekst i Bare For i Dag. Vi hedret også et medlem av 

komiteen som feiret 20 års rusfri i dag. 

 

Her er valgene som ble foretatt av nye medlemmer: 

 

1. Vara-sekretær ble valgt 

2. Kasserer. Ingen kanditader. Vara kasserer stilte ikke til valg, og gikk av på dette møtet. 

Regionen er uten kasserer og vara-kasserer. Tjenestekomiteen tar ansvar for økonomi 

inntil ny kasserer er på plass. 

3. 2. vara-delegat ble valgt 

4. Nestleder FU valgt 

5. Kasserer Litteratur-komite valgt 

6. Servicekonferanse. Ingen kandidat 

7. Leder Web komite. Ingen kandidat 

 

    

Her er sakene som ble behandlet på møtet. 

 

1. Budsjett 2017. IKKE Godkjent. 

Det ble budsjettert med et stort minus, og alle områdene unntatt område øst godkjente IKKE 

budsjettet. Litteratur-komite fikk spørsmål om hvor det kun er estimert en inntekt på 5300 kr? 

Det ble understreket at utgiftsiden ikke er høyere enn den var i fjor. Vanskelig å beregne hvor 

mye inntekter det kommer fra områdene. Det ble bestemt at tjenestekomiteen skulle utbetale 

det som er nødvendig, slik at det blir møte i februar. 

2. Bud på Servicekonferanse. Ingen villige områder enda. 

3. Justering av noen Retningslinjer. Alle områdene stemte for de endringene som ble 

foreslått. 

4. Oppdatering av listene for 12 trinns frivillige i telefonkomiteen. Konsensus for å 

beholde den ordningen som er praksis i dag. 

5. Forslag om å lese referatet på slutten av møtet. Dette ble nedstemt. 

6. Bud på ECNA. Delegaten opplyste at det nå er mest sannsynlig at NA Norge ikke kan 

søke om ECNA før 2020. Ingen har foreløpig meldt sin interesse for å få dette igang. 

7. Styringsmessige ting vi må ta stilling til. Tjenestekomiteen ser på dette og kommer 



 

med en redegjøring om dette på neste møte. 
8. Nedleggelse av FU komiteen. Ikke konsensus. Saken avgjøres på neste møte. 
9. Tjenestekomiteen ønsker å sende ut et brev ang. Revisjonen i Litteratur-komiteen. 

Det ble redegjort for grunnen til at denne saken ble sendt ut. Det har vært 
henvendelse fra konkrete personer til leder i Regionen om at de føler seg 
mistenkeliggjort vedr midler som ikke kunne redegjøres for i Litteratur komiteen. 
Det har vært mye spekulasjoner og baksnakking. Disse medlemmene dette gjaldt, 
ønsker ikke å stå frem med navn. Alle områdene og andre medlemmer av Regionen 
ønsket dette brevet sendt ut. Alle på møtet mente det ikke var noe som tilsa at vi 
ikke fulgte konseptene ved å sende ut dette brevet.  Kun Område Sør som var i mot. 
Jeg som RKM fulgte gruppe samvittigheten i denne saken og stemte for. Brevet blir 
sendt ut. 

10. Ønsker vi et regionalt konvent i 2018 ? NA feirer 30 år. Saken går ut til gruppene. 
 
Eventuelt: 
 

1. Delegat foreslo at vi bytter navn fra Offentlig Informasjons komite til Offentlig 
Relasjons komite. Denne komiteen ønsker å bygge relasjoner mellom det offentlig 
og NA. Saken videre til neste møtet. 

2. Europeiske læredager i Polen 2017. Skal Regionen sende to medlemmer dit? 
3. Tjenestekomiteen jobber med å godkjenne retningslinjer og klargjøre mandatet til 

de enkelte underkomiteer. Områdene må komme med innspill til dette. 
 
 
Møtet ble avsluttet med bønn om sinnsro. 
 
Neste møte i Oslo  lørdag 11 februar 2017. 

 
 
(vedlegg 2) 
 
Litteratur/mynter og nøkkelringer fra ”bare for i dag gruppen onsdag”     

Hva gjør vi med dette?     

Litteratur:     

1    stk-   miracles happen     

3    stk-   det hvirker hvordan og hvorfor engelsk versjon     

1    stk living clean     

1    stk jus for to day     

5    stk veiledning til trinnarbeid     

5    stk det hvirker hvordan og hvorfor norskversjon     

5    stk basic tekst sjette utgave     

1 stk    basic  tekst         

2 stk    bare for i dag     

2    stk sponsorskap        

Mynter og nøkkelringer:     

41    stk diverse mynter     

21    nøkkelringer(gul,svart)     

         

IKS     

Leder    OSSK     



 

 


