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REFERAT NA-OSSK 18/2-17
Til stede:
Leder
RKM
Vara RKM
Kasserer
Leder Aktivitetskomiteen
Leder H&I og OI

Grupper:
GSR NA Heimklang
GSR NA Gjør det enkelt
GSR NA Fredagsgruppa
GSR NA Bak Fasaden
GSR NA Åpen dør
GSR NA Veien til frihet

Leder åpnet med stille stund for å tenke over hvorfor vi gjør tjeneste, og be vår høyere makt
om veiledning til å ta korrekte beslutninger.
Presentasjonsrunde.
NAś 12 Tradisjoner og 12 Konsepter ble lest
Tredje konsept ble lest i sin helhet
Dagsorden ble godkjent
Kommentar til referat: OSSK stemte for Regionalt konvent, ikke mot.
Rapporter:
Leder takker for seg litt før tiden og får sin velfortjente applaus. VI STÅR NÅ UTEN
VALGT LEDER OG NESTLEDER I KOMITEEN.
Vara RKM vil lede møtet i Mars.
Kasserer:
Holder på med overtakelse av vervet, nesten alt er på stell. Regnskap for Januar er på vei.
Det ble en feil i overføringen til H&I OI komiteen. Dette rettes opp i.
Kr 46 416,05 på konto pr 18/2. Tidligere kasserer hadde formidlet til kasserer at økonomien
ser lysere ut en slik det så ut i november.
RKM:
Leste egen rapport (vedlegg)
I tillegg ble det rapportert om at det er en ”ikke-godkjent” OR håndbok som vi har fått
tillatelse av NAWS til å distribuere fritt i regionen. Her er det mye nyttig informasjon, et
”must” for alle som gjør tjeneste.
Vi ba FU komiteen om å ta et initiativ til å få gjort noe i forhold til OI koordineringen slik at
vi kan få opprettet en regional OI eller OR komite.
Gruppene bes om å komme med saker dersom man har innvendinger eller ønsker angående
NA regionen. Det er alltid et stort potensiale for forbedringer men da må det komme i form av
konkrete saker i stedet for løs kritikk slik at vi kan få gjort noe med det.

www.naossk.org

H&I OI:
Leste rapport. (vedlegg)
Det blir holdt et HI møte i lokalene i Vestre Strandgate Onsdag 15/3 kl 12:30. Alle som har
anledning blir oppfordret til å komme og delta.
Når det gjelder plakater osv. er det mulighet for grupper til å ta et lokalt ansvar i f.eks Søgne
og Songdalen. Dette blir gjort i Mandal og er forsøkt gjort i Arendal.
Aktivitetskomiteen:
Leste egen rapport (Vedlegg)
Gruppene:
NA Heimklang – Møtet er godt i gang
NA Gjør det enkelt – Gode møter. Det er blitt betydelig bedre stemning etter at en person er
blitt utestengt fra møtene. Feirer 20 års jubileum til høsten.
NA Fredagsgruppa – 2 ukentlige møter. Mye folk, men mangler noe tjenestevillighet i gruppa
da mange er opptatt i andre verv i området.
NA Bak fasaden – Starter opp 2/3-17 i lokalene her i Vestre Strandgate. Alle er velkommen.
NA Åpen dør – Gode møter, mye besøkende fra utenforstående og familie/pårørende. Disse
kan komme med gratulasjoner, og blir snakket til når/dersom dette sklir ut.
NA Veien til frihet – Godt besøkt møte. ”Tag” møter. Ønsker flere faste medlemmer.
Saker:
1.
2.
3.
4.

Godkjenning av regnskap for OSSK 2016 – Godkjent ved konsensus
Valg av ledder OSSK – ingen villige.
Valg av nestleder OSSK – ingen villige.
Valg av sekretær OSSK – ingen villige.

Bønn om sinnsro
Vel hjem

Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

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

H&I/OI- rapport til OSSK 18. februar 2017

H&I- rapport.
Møtene i fengslene og på de faste institusjonene går som de skal. I tillegg skal vi på besøk i
Evje fengsel 20.02. Vi skal også avholde et H&I- møte for Rusmestringsenheten i Evje
fengsel, det fungerer slik at de kommer på besøk til oss her i Kr. Sand onsdag 15.03. kl.
12.30. Dette blir avholdt nærmest som et vanlig tilfriskningsmøte med 1. Trinn som tema. Det
er ønskelig at det også kommer medlemmer utenfra og deltar på dette. Dørene åpnes kl.
11.30.
OI- rapport.
De faste OI- tjenestene går som de skal. Annonsen i Fædrelandsvennen går fast på torsdager,
plakatene henger der de skal og naossk.org er normalt godt besøkt.
Siden sist har vi i tillegg deltatt på et morgenmøte hos Politiet, hvor vi ble tatt veldig godt i
mot. Vi presenterte fellesskapet vårt for dem så godt vi kunne, og fikk mange gode spørsmål
etterpå som vi besvarte etter beste evne. Noe av det som kanskje stakk seg mest frem var
angående NA- telefonen. De synes det var veldig dumt at denne bare var betjent to timer på
ettermiddagen, da de ofte ser at det er når folk er i avhør eller blir sluppet ut av arresten
kanskje er de som er mest motiverte til å gjøre en forandring. Det vi hadde med oss av
visittkort, plakater og brosjyrer ut til vakta, arresten og til diverse kontorer.
Arbeidet med den felles OI- presentasjonen vi jobber med går sin gang og vi har booket den
ekstra onsdagen OSSK har lokalet til rådighet videre til dette arbeidet. Vi ser for oss at vi er i
mål med dette i mars/april. Presentasjonen skjer derfor tidligst i april/mai.
Vi kan også informere om at referatene til komiteen nå ligger ute på naossk.org. Nye referater
blir lagt ut fortløpende.
Komiteen består av dedikerte medlemmer og gruppesamvittigheten fungerer greit. Vi mangler
fremdeles panelleder i Arendal fengsel, ellers er alle verv besatt.
Vi oppfordrer både nye og gamle medlemmer til å være med å bidra. Vi har møter første
onsdag i måneden kl. 19.30 i lokalet i Vestre Strandgt. 19a.
I Fellesskap
H&I/OI- komiteen

www.naossk.org

Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

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

Rapport fra Aktivitetskomiteen 18.02.17
Vi i aktivitetskomiteen holder møter i Vestre Strandgate 19A hver andre onsdag i
måneden kl 1930.
Komitéen består av en fast kjerne medlemmer, og vi har fått ny kasserer og ny
sekretær, så alle verv bortsett fra nestleder er besatt.
Nå har vi fullt fokus på å arrangere 20-års jubileet for Bragdøya, og vi er godt i gang
med arbeidet. Vi har fått lagt ut invitasjon til Bragdøya 2017 på nett.
Kontrakt med Kystlaget skrives onsdag 22 februar.
Budsjett vil være klart til møtet i OSSK i mars.
Referatene fra møtene våre ligger nå ute på naossk.org sine sider.

I fellesskap
Aktivitetskomiten

www.naossk.org

RAPPORT
RKM
FEBRUAR 2017
Alle områdene i Norge deltok. Tre områder med RKM og tre områder med RKM og vara RKM. Leder, nestleder,
varasekretær, delegat, varadelegat, leder oversettelse, leder telefon, kasserer litteratur (leder litteratur kom mot slutten
av møtet), nestleder FU, en til valg og en observatør var også tilstede på møtet.
Sekretær og representant for Web manglet.
Det blir opplyst at postboksen til Regionen vi bli avviklet. Det var enighet om at vi skulle bruke postboksen til
Litteraturkomiteen. Kommer tilbake med mer eksakte opplysninger når referatet fra regions møte foreligger.

Rapporter:
Til rapportene hadde vi følgende spørsmål:
Litteraturkomiteen:
Hvorfor regnskapet ikke var utført iht. anbefalingene fra revisjonskomiteen?
Svaret ble at de hadde fulgt retningslinjene og at de hadde snakket med et av medlemmene i
revisjonkomiteen og at de hadde fått medhold i at det foreliggende regnskapet var godt nok. Dette
medfører ikke riktighet. Regnskapet skal utføres iht. vanlig regnskapsskikk.
Hvorfor foretok litteraturkomiteen en reise til Brussel uten å ha dette avklart med regionkomiteen?
Denne reisen ble godkjent av leder av regionkomiteen. Reisen overskred ikke budsjettet til
Litteraturkomiteen.
Leder av regionen:
Påpekte at OSSK ikke har gått ut til gruppene med anbefaling om å legge ned regionen.
Vi fikk også et «spørsmål» fra varadelegaten som mente vi var tverre og viste en dårlig holdning
med å understreke ikke interessert i konvent i regionen. Vi sa at det var understreket at OSSK ikke
var interessert i å avholde et regionalt konvent, om andre vil avholde det var vi ikke negative til det.
Jeg (RKM) «la meg flat» ift bruk av det virkemidlet med å understreke IKKE.

Valg:
−
−

Tjenestekomiteen hadde en kandidat til kasserer i Regionen. Ble enstemmig valgt.
Ingen kandidat til Web leder

−

Telefonkomiteen hadde gjenvalg på nåværende leder. Endel diskusjon rundt gjenvelgelse av dette vervet, pga
at leder hadde satt noen forutsetninger for å stille til gjenvalg. Ble til slutt enstemmig gjenvalgt. (uten å få
medhold for disse forutsetninger)

− Ny leder for Regionen ble enstemmig valgt. Det var nåværende nestleder. Hun var fremmet av område øst 2
Saker:
1.

Budsjett for 2017. Alle områdene gikk for å godkjenne budsjettet, unntatt område sør. I løpet av denne saken
ble det justert endel tall, og selv om det fortsatt er rød tall i regionen, så så det litt lysere ut enn tidligere. Alle
var enige om at områdene må gjøre så vi kan for å generere penger til regionen. Også litteratursalg skal bidra
til driften av regionen. Budsjett godkjent.

2.

Bud på servicekonferanse. Ingen villige enda. Saken videre til neste gang.

3.

Bud på ECCNA. Her var der litt uklarheter. Saken videre. Det blir valg av leder for denne Ad-hoc komiteen
neste gang, så tas det eventuelt derfra. Tanken er å søke ECCNA 2020.

4.

Nedleggelse av FU. Saken ble grundig drøftet. Fire områder ønsket videre drift av FU, et område avstod fra å
stemme, mens vi i ossk stemte for nedleggelse. Saken avgjort ved simpelt flertall. FU består. Det skal nevnes
at Område Nord muligens ville stemt anderledes dersom de hadde hatt den informasjonen de fikk på
regionsmøtet når de tok beslutningen i området deres.

5.

Regionalt konvent i 2018. Ingen område interessert enda. Saken videre til neste møte.

6.

Godkjenning av retningslinjer for underkomiteer. Saken gikk videre, da det arbeidet ikke var ferdigstilt enda.
Disse skal ut til gruppene slik at gruppene kan komme med innspill til endringer og forbedringer. PS
Eventuelle endringer må tas opp som nye saker.

7.

Litteraturkomiteen. Her ble det grundige drøftinger og mange spørsmål kom opp. Det var enighet om at
hverken region eller områder skal dekke gjeld som litteraturkomiteen har. Nye tiltak er satt igang, med
forehåndsbetaling, og økte priser på litteratur. Vi påpekte at det er uheldig at Litteraturkomiteen tar slike
avgjørelser uten å få dette godkjent i regionen. Ellers ble det fastslått at litteraturkomiteen driver en butikk og
er selv ansvarlige for å inndrive utestående fordringer og eventuelt ta de tapene som medfølger at grupper blir
lagt ned osv. Når det gjelder enkeltpersoner kan vi bare gjøre så mye.... det er å håpe at de leser litteraturen og
får utviklet nok samvittighet til å gjøre opp for seg.

Neste møte i Regionen avholdes 17 juni på Rennesøy utenfor Stavanger. Det er konvent der den helgen :-)
IKS
RKM
Trond
og
Vara RKM
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