
  
 

Område Sør Servicekomité (OSSK) 

P. boks 58, 4661 Kristiansand S 

Org.nr. 994 583 883 

www.naossk.org 

    Narcotics Anonymous                   Anonyme Narkomane 

               Referat OSSK: 18.06.2016 Kristiansand  

Til stede: 

Leder, Sekretær, HI&OI, RKM, Aktivitetskomiteen, Veien til frihet, Mandalsgruppa, 

Hjemmegruppa, Fredagsgruppa, Never alone, Torsdagsklubben, Bare for i dag, 

Arendalsgruppa, Vennesla hæran, 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, 8 konsept lest, 9 konsept leses neste gang 

Godkjenning av dagsorden: 

 Opplest og godkjent med følgende eventuelt sak lagt til: Bare for i dag gruppa sliter 
med servicevillighet og vurderes nedlagt. 

Godkjenning av referat: 

 Godkjent 

Rapporter: 

Leder: 

 Sjekker jevnlig mail og svarer så fort jeg kan. 

Sekretær: 

 Sjekker mail og forbereder meg. 
Kasserer: 

 Ikke tilstede, rapport opplest av Leder: Det har ikke vært noen aktivitet på OSSK 
kontoen i mai. 

RKM: 

 (Se vedlegg 1) 

HI & OI:  

 (Se vedlegg2) 

 Kommentarer: HI & OI kan lage et skriftlig dokument til neste OSSK møte på hva det 
vil koste og hvem som vil bli invitert. Dette er et bra forslag på å få ut informasjon. 
Forslag vil bli lagt. 
 

Aktivitetskomiteen: 

 (Se vedlegg3) 

 Spørsmål: Er det noe spesielt dere trenger hjelp til? Svar: Ja, det er alltid behov for 

hjelp, og da kan dere møte opp på aktivitetskomite møte onsdag 13. juli for bistand. 



 

Veien til frihet: 

 Møte mandager kl. 19-20 

 Vestre strandgate 19A. Kristiansand 

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

 Gode møter og bra med servicevillighet. 

Mandalsgruppa: 

 Søndag kl 17.30-18.30 

 Store elvegate 94b (Blå kors huset) Kristiansand 

 Bare for i dag som tema og trinn/tradisjon 

 Gode møter, mye nysgjerrighet fra nykommere. 

Fredagsgruppa: 

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

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

 Vestre strandgate 19.A. Kristiansand 

 Gode møter, god økonomi. Vi holder gruppesamvittighetsrunde på gruppesaksmøte. 

Hjemmegruppa: 

 Møte lørdag kl. 15-16 

 Tollbodgata 26, Kristiansand 

 Trinn/tradisjoner som tema. 

 1050kr på konto som tilsvarer 2 husleier. 4-9 stk. på møtene, er fullt opp i service 

men vi er de samme som gjør service. Uregelmessige gruppesaksmøter. 

Never Alone: 

 Møte søndag kl. 12-13.00  

 Vestre strandgate 19. A. Kristiansand 

 Trinn/tradisjon som tema + valgfritt annenhver uke. 

 Ok økonomi, 2914kr på konto. Alle verv besatt. Sendt 300kr til grupper i Nepal som 

ble veldig godt mottatt. 

Torsdagsklubben: 

 Møte torsdag kl. 19-20 

 «Ungdomsloftet» Lund kirke, marviksveien 5, Kristiansand 

 Takknemlighetsrunde siste 5 min. Bare for i dag som tema. 

 Tatt seg opp med service og besøkende den siste tiden. 

Arendalsgruppa: 

 Møte tirsdag kl. 18-19.  

 Nygata 3, Arendal 

 Lørdagsgruppen er lagt ned. Vi har ok møter, men få folk. 128kr på konto, husleie for 

mai er betalt. 

Vennesla Hæran: 

 Møte onsdag kl. 18-19 



 

 Tjønnvollveien, Vennesla (Blå kors stova) 

 15 min meditasjon før møte 1 onsdag i mnd. 

 Trinnmøte 3 onsdagen i mnd. 

 Mye folk, alt går bra. 

Bare for i dag gruppa: 

 Møte onsdag kl. 11.30-12.30 

 Tollbodgata 26, Kristiansand 

 Bare for i dag som tema 

 Styrt fra mnd. til mnd. og ikke vært gruppesaksmøte på lenge. Mulig med 

nedleggelse. Ingen til å åpne på onsdag. 

Åpen dør: 

 Møte onsdag kl. 19.30  

 ungdomsloftet, Lund kirke, Marviksveien 5, Kristiansand 

 Mye folk. Ok økonomi. Går bra med oss. 

 

Ikke til stede: 

Kasserer, gjør det enkelt, fly fri, sammen kan vi 

Saker OSSK: 

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

 Ingen kandidat. 

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

 Arendalsgruppa har en kandidat: Ny vara RKM er valgt inn for OSSK. 

3. Forslag til vervbeskrivelse for kasserer i OSSK (andre gang) se i referatet 

 Stemt: 9 for og 1 blank. Forslaget er godkjent. 

4. Ser gruppene i området behov for fortsatt å ha en Fellesskapsutviklingskomite (FU) i 

regionen? (andre gang) se referatet 

 Stemt: 2 for, 2 blank og 6 imot. Sak går videre til neste gang (se vedlegg 4) 

Eventuelt: 

 Bare for i dag: Gruppen fungerer ikke, hva kan vi gjøre? 

 Kommentarer: Det er en enighet i at gruppen bør legges ned hvis den ikke 

funker slik som det blir beskrevet. En person bør ikke ha alle vervene, og hvis 

folk ønsker et møte på onsdag formiddag så vil det åpnes en ny gruppe. Det er 

også mange møter i området sør så det er muligheter for å dra på andre 

møter.  

 

Saker til/fra regionen: 

Ingen saker fra regionen. 

 

Saker til neste gang: 



 

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

2. Ser gruppene i området behov for fortsatt å ha en Fellesskapsutviklingskomite (FU) i 

regionen? (tredje gang) se referatet 

 

Vi avsluttet møtet med bønn om sinnsro! 

 

                                                         Møter i området: 

OSSK                                      Lørdag   20.08.2016                     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 
Nestleder: november 2016 
Kasserer: januar 2017 
Sekretær: november 2016 
RKM: november 2016 
Leder HI&OI: november 2016 
Leder Aktivitetskomiteen: november 201 
 
 
 
(vedlegg 1) 
 

Rapport fra Regionskomitemøte lørdag 11. juni 
 

Regionsmøtet lørdag 11. juni ble avholdt i Kr.sand i Vestre Strangate sine lokaler. Det ble 

først en gruppeselvransakelse hvor ordet gikk rundt og man åpnet for å dele hvordan det 

oppleves å gjøre tjeneste i NA Regionen Norge med fokus på hva som er bra og hva vi kan 

forbedre.  

Deretter ble det åpnet for å gi tilbakemeldinger på agendaen som flere mente var rotete satt 

opp og inneholdt føringer på saker og feil ordlyd på saker.  

 

Spørsmål til rapporteringene.  
Område sør spurte hva FU mener når de skal oppdatere sine retningslinjer – fikk svar om at 

de ikke var helt i land på dette ennå, men at de ønsker en løsning som er mer kostnadseffektiv 

enn den de har i dag. Leder svarte at de hadde planer om å også ta på seg regionale OI 

oppdrag. Område sør presiserte at disse skal ut til gruppene for godkjenning.  

Område sør spurte delegaten om hvilken gruppesamvittighet de hadde iforhold til å stemme 

over saker som var på WSO. Disse sakene har ikke vært ute til gruppene. Delegaten svarte at 

de fikk sakene i april, så det var kort tid, men de ønsket gjerne innspill på hva de skulle ta 

med seg fra gruppene inn i disse sakene.  



 

Område nord ønsket innspill på om noen har erfaringer med å bruke teknologiske løsninger på 

7. tradisjon som Mcash. Område sør har sendt et svar fra NAWS som en gruppe fra sør har 

sendt direkte for å spørre om dette er i forsvarlig i forhold til tradisjonene våre.  

Revisjonskomiteen er ferdig med sin revisjon av litteraturkomiteen. Det er kommet fra at det 

ikke ligger noen form for underslag i regnskapet. Det foreligger likevel flere mangler og 

dårlig regnskapsføring som bør tas til etterretning. Leder i revisjonskomiteen sier at dette er 

blitt endret siden hun overtok. Det ble likevel diskusjon om at vi i fremtiden bør ha en ekstern 

regnskapsfører til å overholde regnskapet for å kvalitetssikre dette og for å lette 

litteraturkomiteen for ressursbruk på dette. Dette vil komme opp som sak senere til gruppene.  

 

Saker 
Vi valgte ny leder i oversettelseskomiteen, delegat og varadelegat.  

Sak 1 – Vi vedtok at interimstyret utfører endringer på oppdateringer /vedlikehold av 

retningslinjer. Disse skal godkjennes neste møte.  

Sak 2 – Skal vi opprette en komite som skal legge inn bud på ECCNA. Saken går videre.  

Sak 3 –Revisjon av regnskap i Regionen. Saken går videre.  

Sak 4 – Skal nestledere være representert på hvert møte, og hvem skal betale dette. Diskusjon 

rundt dette, det er opp til komiteen å bestemme hvem de sender, men det er fint om nestleder 

får erfaringer på regionsmøtene og er tilstede.  

Sak 5 – Hvem betaler utgifter til medlemmer som stiller til valg i regionen, men som ikke er 

nominert av områdene. Område sør mente at medlemmene selv skal betale dette dersom de 

ikke har en nominasjon av et område. Ikke konsensus, saken går videre til neste møte.  

Sak 6 – Kan revisjonskomiteen få avholde et evalueringsmøte. Konsensus på dette.  

 

IKS RKM OSSK.  

 
 
(vedlegg 2) 
 
Faste oppdrag går som de skal. Plakater henger der de skal. Vi mangler servicevillighet, og 
ønsker at flere tar ansvar her. Vi vurderer å ha et felles arrangement for å få ut informasjon 
til andre, og det vil da være aktuelt å låne et eget lokale og ha oppvarting. 
 
 
(vedlegg 3) 
 
Godt i gang med arrangering av Bragdøya 2016 og vi ligger foran skjema. Vi har god 
servicevillighet og vi har fått en del positive tilbakemeldinger. 
 
(vedlegg 4) 
 

Vedrørende sak om avvikling av FU-komiteen 
 
Først litt historikk: 

Før det fantes en region i Norge hadde vi Delegat og varadelegat, 
oversettelseskomite, telefonkomite. Disse tjenestene ble delegert mellom 
områdene… 

 
Det ble opprettet et samarbeidsutvalg som skulle lufte interessen for opprettelse av en 
Region i Norge i 1999 

 



 

På Servicekonferansen (Oslo) i mai 2000 ble det foreslått at vi ville forsøke å gjennomføre 
et møte med representanter fra områdene på Bragdøya samme år for å konstituere 
Regionen. 

 
Første ordinære regionsmøte ble gjennomført i forbindelse med OØSK konventet i 
oktober 2000. 

 
Det ble besluttet at delegat-tjenestene, oversettelseskomiteen og telefontjenesten skulle 
falle inn under regionen og at det ble opprettet en regional litteraturkomite som skulle tjene 
alle områdene. I tillegg ble det opprettet en HI og OI koordinator som skulle koordinere HI 
og OI tjenestene mellom områdene slik at vi presenterte det «samme» NA budskapet i 
hele landet. 

 
i 2005 ble koordinatortjenesten lagt ned uten å ha utrettet noe og FU ble opprettet og 
skulle da overta denne oppgaven i tillegg til outreach for de gruppene som ikke hadde en 
naturlig tilhørighet til et område. 

 
Det ligger også i mandatet at de skal utføre OI tjenester på regionens vegne (i 
samarbeide med områdene). 

 
Fredagsgruppa understreker at det vil være uriktig av FU å gjennomføre noen som helst 
regional hi og OI tjeneste før disse tjenestene er koordinert mellom områdene. Hvilket 
budskap skal de bringe om ikke alle områdene stiller seg bak budskapet de gir? Dette vil 
være svært uheldig og splittende for enheten. 

 
I løpet av 16 år har ikke regionskomiteen klart å koordinere disse tjenestene, og vi 
blir svært skeptisk når neste skritt i deres iver i å bringe budskapet videre er å 
forsøke å få til en OI presentasjon for stortinget osv. 

 
Komiteen har gjort en jobb ovenfor de gruppene som ikke har et område å henvende 
seg til, men dette er det ikke behov for lengre. Videre har ikke komiteen hatt fokus på å 
gjennomføre koordineringen og har derved spilt ut sin rolle. (f.eks. manglende 
deltakelse: Bragdøya 2015 Workshop-OI presentasjon) 

 
La oss be regionen om å legge ned komiteen, for så å finne en eller to representanter 
som kan ha et 100% fokus på å få koordinert HI og OI tjenestene slik at vi kan opprette 
regionale HI og OI komiteer som kan samle enheten og bidra som en resurs til områdene. 
Det er viktig at vi ikke slipper taket i vårt ansvar ovenfor dette spørsmålet slik at blind tillit 
fører til at det sklir ut og skaper mer splid i vårt kjære fellesskap. 

 


