Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

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

Referat OSSK 16. september 2017

Tilstede: Gjør det enkelt, Mandalsgruppa, Torsdagsklubben, Åpen Dør, Veien til frihet,
Sammen kan vi, Fredagsgruppa, Det Virker, Leder, Nestleder, Leder H&I/OI- komiteen, Leder
Aktivitetskomiteen, RKM, Vara- RKM, og en observatør.
Leder åpnet med å ønske velkommen og inviterte en kjærlig Gud med inn på møte for å
hjelpe oss til å ta gode avgjørelser. Presentasjonsrunde.
NAs 12 tradisjoner og 12 konsepter ble lest i sammendrag, og det 9. Konsept ble lest i sin
helhet.
Dagsorden ble godkjent uten kommentarer.
Referat fra forrige møte: Kommentar angående Heimklangs deltakelse. Det kan ikke være
slik at grupper som hverken står på møtelista eller avholder tilfriskningsmøter kan påberope
seg stemme- og talerett på OSSK- møter. Enighet om dette ikke skal skje.
Rapporter fra OSSKs betrodde tjenere og underkomiteer:
Leder: Ikke så mye å rapportere, har vært litt på etterskudd. Har glemt postboksen, noe som
har resultert i at brev og regninger ikke har vært mottatt i tide. Har vært i posten i dag.
Nestleder: Kan rapportere om at han har bistått leder med å lage dagsorden, har også fått
det ærefulle oppdrag å hente posten.
Kasserer: Ikke tilstede. Ikke avlagt rapport, men det ble levert ut en kontoutskrift.
RKM: Se vedlegg 1.
H&I/OI- komiteen: Se vedlegg 2.
Aktivitetskomiteen: Se vedlegg 3.
Gruppe-rapporter:
Det Virker: Møtene surrer og går, gode møter. Alle verv besatt. Det går greit.
Fredagsgruppa: Møter på tirsdager og fredager. Trinn og tradisjoner som tema på
tirsdagene. Litt varierte temaer på fredagene. Har opprettet Vipps, og har med dette fått økt
7. tradisjon.
Gjør det enkelt: Godt besøkt. God økonomi. Har åpne møter siste tirsdagen i mnd. Skal feire
20 års jubileum 11. november.
Åpen Dør: Har åpne møter som er godt besøkt. Litt varierende med besøk utenfra. Har den
siste tiden hatt tema om service og 7. tradisjon.
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Mandalsgruppa: Godt oppmøte og ofte besøk utenbys fra. Gode møter. Har begynt med
deling rundt bordet, noe som resulterer i at flere får sagt litt på møtene. Skal feire 20 års
jubileum 14. oktober kl. 17. Innbydelse kommer på nett.
Torsdagsklubben: Alle verv besatt. God økonomi og gode møter.
Veien til frihet: Gode møter som er godt besøkt. 4 faste medlemmer. Kommer til å slå seg
sammen med ”Sammen kan vi” i løpet av høsten. Møtene kommer til å bli holdt videre i
Vestre Strandgate 19a.
Sammen kan vi: Mange nykommere, god servicevillighet. Har tradisjonsstudier med gruppas
faste medlemmer. Slår seg sammen med ”Veien til frihet”.

SAKER:
1. Områdeselvransakelse.
a. Hvor godt har områdekomiteen gjort det i forhold til å gjøre tjeneste overfor
gruppene gjennom dette året, og hvordan kan dette gjøres bedre fremover?
Her kom det frem at GSRene trenger å løftes frem, det er ofte at erfarne
medlemmer av komiteen tar mye plass og diskusjoner går over huet på GSRene.
Vi trenger alle å sette oss bedre inn i saker.
b. Hvor god har områdekomiteen vært i å gjøre tjeneste overfor lokalsamfunnet
gjennom dette året, og hvordan kan dette gjøres bedre? Dette handler jo mest
om OI. Og alle er enige om at H&I/OI- komiteen gjør en god jobb. Leder for
H&I/OI- komiteen slapp til litt på slutten og kom med en oppfordring til alle
gruppene om å sende medlemmer til komiteen.
c. Hvor godt har områdekomiteen støttet regionen og world service, og hvordan
kan dette gjøres bedre fremover? Vi bidrar greit økonomisk. RKM og Vara-RKM
gjør en god jobb i forhold til å representere området i regionen. Det kom tydelig
frem at flere grupper/GSRer ikke har nok kunnskap om dette. RKM sendte ut en
”boomerang” her i forhold til det som kom frem i punkt a. om at erfarne
medlemmer tar for mye plass. Det blir ofte slik når GSRer har for lite kunnskap
om hva regionen driver med. Og da selvfølgelig i saker som har med regionen å
gjøre. Vi kan alle sette oss bedre inn i dette.
2. Valg av Sekretær (rusfri tid 2 år) Ingen villige, går videre til neste gang.
3. Sak fra Fredagsgruppa. Forslag til ny retningslinje angående

tilbaketrekking/strykning av saker i OSSK.

”Dersom en sak på møtets agenda skal tilbaketrekkes/strykes, kan dette kun
forespørres av den gruppen eller betrodde tjener som har fremmet saken. En slik
forespørsel må komme skriftlig i forkant eller muntlig under godkjenning av dagens
agenda. Men i og med at saken allerede står på agendaen tilhører den teknisk sett

OSSK, og derfor må denne forespørsel støttes enstemmig av møtets
stemmeberettigede (GSR´ene). Dersom ønsket om tilbaketrekning/strykning ikke
støttes enstemmig, skal saken gå sin gang.”
Ikke oppnådd konsensus. 7 for og 1 mot. Går videre til neste gang.
4. Sak angående Nar- Anon. (Se vedlegg 4, sak 1) Ikke oppnådd konsensus. 3 for, 3 mot
og 2 avsto fra å stemme. Går videre til neste gang. Her ble vi oppfordret om å sette
oss grundig inn i vår 6. tradisjon.
5. Sak angående Fossum Kollektivets deltagelse på Bragdøya. (Se vedlegg 4, sak 2) Det
ble en del diskusjon rundt dette, og det kom frem at det kanskje også burde gjelde
flere enn Fossum Kollektivet. Det drives bl.a. tydelig behandlingsvirksomhet i
”danskeleiren”. Her er det klart at det ikke kan oppnås konsensus og det blir ikke
derfor ikke stemt. Saken går videre til neste gang.
Eventuelt saker (til neste gang):
1. Godkjenning av regnskap Bragdøya 2017.
2. Er det ønskelig at Aktivitetskomiteen skal arrangere Nyttårsfest?

Saker fra regionen: På grunn av manglende agenda til regionsmøte. Er det heller tynt
med saker. Men vi har fått med noe.
1. Valg: Vi nominerer Jens til ledervervet i Litteraturkomiteen. Ellers ingen villige fra
området.
2. Ønsker OSSK at valg av leder i Regionen og dens underkomiteer skal fremmes av en
gruppe, via området sitt for å kunne velges i Regionen? Vi støtter dette.

4 vedlegg.
I Fellesskap...
Referent.
Just for today.

Rapport fra RKM
September 2017
Siden sist møte har jeg vært i kontakt med leder av telefonkomiteen, og har fått et svar på
spørsmålet om bruk av penger vedr infomøte i Kr.sand. Leser mailen for komiteen.
Har også snakket med vara RKM om problemet med at Området ikke får agenda og budsjetter
tidsnok til å behandles av gruppene før regionsmøte i oktober. Vi ønsker en endring på tidsfristene
som er praksis i Regionen nå.
Ellers sjekket jevnlig mail og forberedt meg til OSSK møte.
IKS
RKM Trond
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OSSK, Hospital & Institusjons-/Offentlig Informasjonskomité
P. boks 58, 4661 Kristiansand S
hi-oi@naossk.org

H&I/OI- rapport til OSSK 19. september 2017

H&I- rapport.
Møtene i fengslene og på de faste institusjonene går stort sett som de skal, men vi har
dessverre opplevd å måtte avlyse noen møter grunnet manglene oppmøte fra
panelmedlemmer. Komiteen ønsker at GSRene minner medlemmene sine om viktigheten av å
møte opp når man er satt til å gjøre tjeneste, eller i det minste gir beskjed til panellederen slik
at det kan ordnes med andre som kan stille. H&I- service er helt klart er den viktigste
tjenesten NA tilbyr utenom tilfriskningsmøtene, og det setter hele fellesskapet i dårlig lys når
møter avlyses i siste sekund.
På grunn av manglende/dårlig oppmøte fra beboere på Loland har komiteen besluttet å legge
ned panelet på Loland for en periode, og heller invitere oss opp dit hver tredje mnd.
OI- rapport.
De faste OI- tjenestene går som de skal. Naossk.org er normalt godt besøkt, og plakater
henger der de skal. Annonsen i Fædrelandsvennen er nå sagt opp, og penger er returnert til
OSSK i henhold til budsjett.
Den felles OI- presentasjonen vi arrangerte fredag 25. august ble heller mislykket da det ikke
dukket opp noen av de inviterte. Vi ser at det funker best slik vi har praktisert OIpresentasjoner tidligere, ved at vi inviterer oss selv ut til dem vi finner aktuelle. Og kommer
til å ha fokus på det fremover.
Vi planlegger et infomøte om H&I/OI- tjeneste i forkant av det ordinære komitémøte onsdag
4. oktober kl. 18.00. Det er ønskelig at både de som gjør tjeneste i og for komiteen, og de som
ønsker å tjene eller bare er interessert i å vite mer om det vi driver med i H&I/OI- komiteen
kommer på dette.
Komiteen består av dedikerte medlemmer og gruppesamvittigheten fungerer greit. Vi mangler
sekretær, plakatansvarlig og panelleder for Kristiansand Fengsel.
Vi oppfordrer både nye og gamle medlemmer til å være med å bidra. Vi har møter Vestre
Strandgt. 19a den første onsdagen i mnd. kl. 19.30, men fra og med november vil møtene
være kl. 18.00.

I Fellesskap
H&I/OI- komiteen
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OSSK, Aktivitetskomiteen
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Rapport Aktivitetskomiteen September 2017
Aktivitetskomiteen holder møter i Vestre Strandgate 19a, Kristiansand, kl 19.30 den
andre onsdagen i hver måned.
Fra og med november så vil komiteen flytte møtet til kl 18.00.
Aktivitetskomiteen fikk en mail denne uka fra et NA-medlem som ber om en
beklagelse i forhold til vårt 10. konsept. Siden mailen er adressert til
Aktivitetskomiteen, OSSK, Webkomiteen og Regionen så vet vi i øyeblikket ikke
hvem dette medlemmet ber om beklagelse fra, men vi har bedt om et svar på dette
sånn at vi i tilfelle kan be dette medlemmet om å komme på møtet vårt og legge frem
saken sin.
Vi er ferdige med regnskapet for NA Camp Bragdøya 2017, kopi av dette blir gitt
gruppene for godkjennelse.
Overskuddet ble på 49640,87 og blir overført til OSSK.
Spørsmål til OSSK: Ønsker området Nyttårsfest 2017?
Vedlagt er et foreløpig budsjett, dette blir sendt ut til gruppene.

I fellesskap
Aktivitetskomiteen
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Saker fra Aktivitetskomiteen til OSSK
September 2017
Etter møtet i OSSK den 19. August ble Aktivitetskomiteen bedt om å melde inn
to saker:
Sak 1:
I forkant av NA Camp Bragdøya 2017 så ble Leder av Aktivitetskomiteen gjort
oppmerksom på at Nar-Anon reklamerte på sine Facebook-sider at de skulle være
tilstede under NAs arrangement på øya i år. Dette diskuterte vi i interimstyret og
bestemte oss for å ikke komme med noen reaksjon og heller ta dette opp i OSSK.
Nar-Anon brukte NAs arrangement på Bragdøya 2017 til å annonsere for seg selv.
Spørsmål til OSSK:
Skal Aktivitetskomiteen, eventuelt OSSK, ta kontakt med Nar-Anon angående
dette?
Eventuelt, skal vi gi de en beskjed om vårt syn på dette?
Og hva er vårt syn på dette?
Sak 2:
Hendelse mellom to klienter av Fossum Kollektivet mandag 17 Juli. Det dreide seg
om en slåsskamp som var så dramatisk at den ene av de to involverte måtte kjøres i
land (av Aktivitetskomiteen) med en brukket/skadet arm, etter forespørsel fra en
ansatt i Fossum Kollektivet. Den andre av de to involverte hadde en kuttskade i
ansiktet, men ikke så alvorlig at det trengtes legetilsyn. Ansatte i Fossum Kollektivet
valgte å ta minst en av de skadde tilbake til institusjonen deres.
De ansatte fra Fossum Kollektivet poengterte at de var på jobb, selv om de også er
NA-medlemmer. Det bør i tillegg poengteres at den ansatte av Fossum Kollektivet
som vi snakket med angående håndteringen av slåsskampen, er delegat for NA
Norge. Også Vara-Delegat og 2. Vara-Delegat var på jobb for Fossum Kollektivet.
Denne hendelsen føyer seg til en liste over flere hendelser med klienter/ansatte i
Fossum Kollektivet over flere år.
Spørsmål til OSSK:
Skal Aktivitetskomiteen, eventuelt OSSK, ta kontakt med Fossum Kollektivet
om at de ikke er velkomne til fremtidige arrangementer på Bragdøya?

I fellesskap
Aktivitetskomiteen
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