REFERAT OSSK 18. MARS 2017
Tilstede:
Sammen kan vi
Heimklang
Never Alone
Det virker
Fredagsgruppa
Bak fasaden
Gjør det enkelt
Mandalsgruppa
Veien til frihet
Vara-RKM
Kasserer
Leder i H&I-OI
Leder i aktivitetskomiteen
Vara-RKM ledet møtet. Det ble invitert inn en kjærlig Gud for å hjelpe oss med å ta gode
beslutninger.
12 tradisjoner og 12 konsepter ble lest.
4. konsept ble lest i sin helhet.
Rapporter:
Vara-RKM: Kasserer i litteraturkomitéen ba om hjelp til regnskapet på sist regionsmøte. Det
ble på dette møtet gjort en avtale mellom kasserer og vara-RKM angående videre
kommunikasjon, og leder i komiteen ble informert om dette på samme møte. Tilbud om
hjelp har i etterkant blitt fremsatt, men leder i litteraturkomitéen har stanset samarbeidet
gjennom en hastesak til regionskomiteen.
Kasserer:
Kasserer informerer at det oppstod en misforståelse angående overføring av budsjettet til
H&I-OI. Overføringen som er foretatt er korrekt og trenger ikke korrigeres. Kasserer mener
at de senere års praksis i H&I-OI angående regnskap og budsjetter er uheldig, og ber om at
denne endres. Kasserer mener å ha funnet et lite overforbruk i H&I-OI siste år i forhold til
budsjett. Leder i H&I-OI mener dette ikke medfører riktighet.
H&I-OI:
Se vedlegg.
Aktivitetskomiteen:
Se vedlegg.
Budsjettet for Bragdøya 2017 sendes ut til gruppene og behandles på neste møte.

Sammen kan vi:
Det er en liten kjerne som driver gruppen. Har registrert økt oppslutning på møtene etter jul.
Heimklang:
Det er varierende oppmøte. Gruppen har god økonomi.

Never Alone:
Det er mye folk på møtene og gruppen har god servicevillighet. Det skal sendes penger til
NAWS.
Hvorfor direkte til NAWS, og ikke til OSSK? Det finnes en folder som omhandler en anbefalt
fordeling av 7. tradisjon.
Det virker:
Har godt besøk, men trenger flere servicevillige. Økonomien er ok.
Fredagsgruppa:
Har to ukentlige møter. Økonomien er god.
Bak fasaden:
Deling rundt bordet på møtene. Alle verv er besatt, bortsett fra vara-GSR. Gruppen har god
økonomi og takker for støtten i forbindelse med oppstart. Velkomstpakken fra
litteraturkomiteen var en skuffelse.
Gjør det enkelt:
Varierende oppmøte med mellom 15 og 30 personer på møtene. Gruppen består av en
kjerne på 8-9 personer.
Mandalsgruppa:
En fast gjeng som møtes på søndagene.
Veien til frihet:
Passelig besøkte møter. Gruppen ønsker seg flere faste medlemmer.
SAKER:
•
•
•
•

Valg av leder OSSK
Valg av nestleder OSSK
Valg av sekretær OSSK
Eventuelt

Valg av leder OSSK:
- ble fremmet av "Gjør det enkelt" og valgt inn.
Valg av nestleder OSSK:
- ble fremmet av "Gjør det enkelt" og valgt inn.
Valg av sekretær OSSK:
Ingen kandidater, videre til neste gang.
Eventuelt:
• OSSK-møtet flyttes én uke frem i april og juni.
• "Gjør det enkelt" ønsker en selvransakelse i regionen på 11. konsept, og ber
om at det foretas en vurdering om det er best å ha samtlige regionsmøter i
Oslo.
• "Bak fasaden" lurer på om det er flere grupper som er interesserte i å bidra til
et åpent møte i kjelleren siste onsdagen hver måned.

Møtet ble avsluttet med bønn om sinnsro.

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

H&I- rapport.
Møtene i Kr. Sand fengsel og på de faste institusjonene går som de skal. Det ble dessverre
ikke avholdt møte i Arendal forrige mnd.
Den 15. mars hadde vi rusmestringenheten i Evje fengsel på besøk og avholdt et H&I- møte
for dem.
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.
Arbeidet med den felles OI- presentasjonen vi jobber med går fortsatt sin gang og vi har
booket den ekstra onsdagen OSSK har lokalet til rådighet videre til dette arbeidet. Vi
begynner å nærme oss tiden for å sende ut invitasjonene, men har ikke satt eksakt dato for
dette ennå.
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

