
  
 

Område Sør Servicekomité (OSSK) 

P. boks 58, 4661 Kristiansand S 

Org.nr. 994 583 883 

www.naossk.org 

    Narcotics Anonymous                   Anonyme Narkomane 

               Referat OSSK: 20.08.2016 Kristiansand  

Til stede: 

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

det enkelt, Mandalsgruppa, Hjemmegruppa, Fredagsgruppa, Sammen kan vi, 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, 9 konsept lest, 10 konsept leses neste gang 

Godkjenning av dagsorden: 

 Opplest og godkjent med følgende endring i sak nummer 4 regionen trenger vi mer 

info. 

 Eventuelt: Hjemmegruppa har en sak angående Bragdøya: Alle bør være velkomne på 

Bragdøya (Lager en sak og sender ut til gruppene før det tas stilling til denne saken). 

 Fredagsgruppa: Kan gruppene bruke OSSK sitt organisasjonsnummer til vips o.l.? 

Godkjenning av referat: 

 Godkjent med følgende spørsmål/endring: RKM og sekretær valg skal egentlig være i 

oktober. 

 Dette ble diskutert og enkelte GSR’r ville holde seg til at valgene var i 

november, selv om det er to år siden vervene ble besatt. 

Rapporter: 

Leder: 

 Sjekker mail. Fått mail fra Fly Fri gruppen. 

 Hei alle sammen.  
Det er med tungt hjerte og lettet sinn at jeg meddeler at Fly Fri, Flyr Fri.  
Vi besluttet på gruppesaksmøte i dag og avvikle gruppen FOM September.  
Siste møte for vår del blir 25 august klokken 17.30. Siste møte blir en fest hvor Trond 
N kommer og innleder om gruppen sine første år.  
Det er mange som har funnet tilfriskning i Fly Fri over de siste 19 år.  
Gravkaffe og kake fra klokken 17.30.  
Håper det kommer mange og tar et siste møte hos oss.  
 

 

 



 

Sekretær: 

 Sjekker mail. Planen var å tre av vervet neste OSSK møte i september. Har mye å 

gjøre på universitetet. 

Kasserer: 

 Sendt ut oversikt. 23199kr på konto. Har siden sist fått bidrag på 491kr fra Bare for i 
dag gruppen og 3000kr fra Sammen kan vi gruppen. Jeg kan ikke komme på neste 
OSSK møte. 
 

RKM: 

 (Se vedlegg 1) 

 Ikke skjedd så mye i regionen siden sist. Jeg går av som RKM på dette møtet grunnet 

fulltidsstudent og jeg vil takke for tjeneste. 

HI & OI:  

 Fungere greit. Vi står uten nest leder. Vi har ikke møter på Loland lenger og dette er 

ikke bra, og vi håper gruppene kan ta dette med og ser sitt ansvar i dette. Alle 

plakater henger der de skal. Vi tar med budsjett for en felles H&I OI info dag neste 

OSSK møte. Budsjettet kom på ca 1300kr når vi holder det i OSSK sine lokaler.  

Aktivitetskomiteen: 

 (Se vedlegg2) 

 Tillegg: Nyttårsarrangement: Det har vært en nedadgående kurve på dette 

arrangementet. Gruppene bør stille seg spørsmål om de vil delta og ønsker å bidra 

med service. I fjor var vi to som laget mat i flere dager, det er for mye på få. Ta dette 

med til gruppene på gruppesaksmøtene. «Ønsker du å bidra? ønsker du å delta?». 

 

Veien til frihet: 

 Møte mandager kl. 19-20 

 Vestre strandgate 19A. Kristiansand 

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

 Dårlig med folk i sommer, men bra nå. Flere nykommere og flere fvinner. Vi har 

selvransakelse på hvert gruppesaksmøte. Alle verv besatt. Vi feirer 7 år med 

speakermøte 12.09.2016 kl. 19.00-20.00. 

Gjør det enkelt: 

 Møte tirsdag kl. 19.30-20.30 

 Dronningensgate 36, Kristiansand 

 Åpne møter siste tirsdag i mnd. med speak. 

 Ok økonomi. Litt labert med folk i sommer, samme med gruppesaksmøtene. 

Mandalsgruppa: 

 Søndag kl 17.30-18.30 



 

 Store elvegate 94b (Blå kors huset) Kristiansand 

 Bare for i dag som tema. 

 Gode møter. God økonomi og bra med litteratur. 

Fredagsgruppa: 

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

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

 Vestre strandgate 19.A. Kristiansand 

 Alt ok på begge våre møter. 

Hjemmegruppa: 

 Møte lørdag kl. 15-16 

 Tollbodgata 26, Kristiansand 

 Trinn/tradisjoner som tema. 

 1300kr på konto før husleie er betalt. Vi driver ut august og legger dessverre ned 

dersom det ikke tar seg opp med frivillige. 

Sammen kan vi: 

 Møte mandag kl. 19.30-20.30 

 Industrigata 28, Kristiansand 

 Trinn/Tradisjon som tema. 

 Hatt mindre deltakere i sommer. God kjerne på gruppesaksmøtene, og ok økonomi. 

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. 

 Går bra med oss. Holder på med annonse i Vennesla hæran. Ok økonomi. 

Åpen dør: 

 Møte onsdag kl. 19.30  

 ungdomsloftet, Lund kirke, Marviksveien 5, Kristiansand 

 Mye nykommere. Grei økonomi. 

Ikke til stede: 

Never Alone, Torsdagsklubben, Arendalsgruppa, Fly fri 

Saker OSSK: 

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

 Ingen kandidat. 

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

regionen? (tredje gang) se referatet 

 Det ble tatt en runde med GSR’nen og det kom frem at lokale krefter kan 

hjelpe til der det trengs, og at det er behov for en regional tjeneste men en 

annen enn den som er i dag. 



 

 Det ble holdt en avstemming der 7 grupper var for nedleggelse av FU og 1 

blank stemme, og dermed ble det avgjort at OSSK ønsker at FU legges ned. 

 

 

Saker til/fra regionen: 

1. Valg av vara sekretær (rusfri tid 3 år) OSSK har ingen kandidat 

2. Valg av kasserer (rusfri tid 4 år) OSSK har ingen kandidat 

3. Bud på servicekonferansen 2018 og valg av leder for konferansen. 
(Det vil si at dersom område sør ønsker å arrangere servicekonferansen må vi også 
stille med en kandidat som kan nomineres til leder for komiteen og må stille til valg i 
OSSK og deretter i regionen for å bli valg) 

 Saken tas videre til neste OSSK møte. 
 

4. Hvordan ønsker vi å oppdatere 12 trinnsfrivilliglisten til telefonkomiteen? (se 

vedlegg3) 

 Det ble diskutert hvordan telefonkomiteen fungerer i dag, og hva som bør 

gjøres. Det gikk mye på at dem som skal være i telefontjenesten må være 

nykter og at dette er noe frivillige i tjenesten sjekker da de ringer opp til de 

som melder som frivillige på nett. 

 Det ble avgjort at dette brevet sendes ut til gruppene slik at de kan ta stilling 

til det og sette seg inn i innholdet 

 

Saker til neste gang: 

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

2. Valg av RKM (rusfri tid 3 år) 

3. Ønsker gruppene at Aktivitetskomiteen skal arrangere nyttårsaften? 

4. Ønsker gruppene at Aktivitetskomiteen skal arrangere Bragdøya for 20ende gang? 

5. Ønsker gruppene at Bragdøya skal være for alle? (vedlegg sendt ut til gruppene) 

6. Kan gruppene bruke OSSK sitt org.nr. Til VIPS ol.? 

 

Vi avsluttet møtet med bønn om sinnsro! 

 

                                                         Møter i området: 

OSSK                                      Lørdag   17.09.2016                     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 



 

Sekretær: september 2016 
RKM: september 2016 
Leder HI&OI: november 2016 
Leder Aktivitetskomiteen: november 2016 
 
Vedlegg 1 
 

RAPPORT RKM AUGUST 
 

Siden sist har jeg lest mail og sendt inn saker til ossk. Det kommer et vedlegg til informasjon om 

saken ang telefonlistene i regionen som forklarer saken nærmere.  

Jeg er glad vi har fått en vara RKM på plass. Jeg har nå vært vara RKM i 2 år og snart RKM i 2 år. Jeg 

skulle gått av i oktober, men ønsker å fratre vervet nå da jeg har blitt fulltidsstudent denne høsten. 

Vervet som RKM blir dermed ledig fom september.  

Takk for tjenesten.  

IKS RKM 

 
Vedlegg 2 
 
Rapport Aktivitetskomiteen OSSK august 16 
 
Siden sist har komiteen arrangert Bragdøya for 19 gang, og hatt evalueringsmøte. 
Kassebeholdning 182.485,61kr. Arrangementet hadde 457 registrerte rusavhengige. Og 
tilbakemeldingene vi har fått fra den rusavhengige mannen/kvinnen i gata er bare positive. 
Regnskapet er enda ikke helt i mål, men vi kommer til å ende med et solid overskudd også 
etter årets arrangement. 
Vi skal ha et evalueringsmøte med Bragdøya kystlag førstkommende mandag. Før fjorårets 
arrangement sendte vi i forkant ut en oppfordring til utenforstående om å respektere vårt 
NA-Arrangement, og vi begynner å se en positiv effekt av dette. Vi hadde få eller ingen 
utfordringer med dette. 
 
Vi har fylt opp vervene og valg sekretær. Til neste år er det 20 gang Bragdøya kan bli 
arrangert. Altså et jubileum. Vi ønsker derfor allerede nå og spørre gruppene om de ønsker 
at aktivitetskomiteen skal arrangere Bragdøya 2017. 
Komiteen ønsker også å spørre gruppene om det er ønskelig at Aktivitetskomiteen 
arrangerer et nyttårsarrangement. 
 
IKT Leder Aktivitetskomiteen. 
 
 


