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Referat OSSK 19 August 2017
Til stede: Fredagsgruppa, Gjør Det Enkelt, Det Virker, NA-Gruppa Bak Fasaden, Åpen Dør,
Torsdagsklubben, Mandalsgruppa, Veien til Frihet, NA Heimklang, Nestleder, Kasserer, RKM,
Vara RKM, Nestleder H&I/OI-komiteen, Leder Aktivitetskomiteen og to observatører.
Leder ønsket velkommen og inviterte en kjærlig Gud inn på møtet for å hjelpe oss til å ta
gode beslutninger for oss og fellesskapet.
Presentasjonsrunde.
NAs 12 Tradisjoner og 12 Konsepter ble lest i sammendrag, det 8. Konsept ble lest i sin
helhet.
Dagsorden opplest og godkjent – kommentar om at saker fra Regionen burde vært med.
Referat fra forrige møte – ingen kommentarer til dette.

Rapporter fra OSSKs betrodde tjenere:
Nestleder: Har forsøkt å sette opp agenda sammen med Leder, men hadde problemer med
innlogging. Oppfordrer alle grupper og underkomiteer å sende kopi av saker og rapporter på
mail til Nestleder (nestleder@naossk.org) i tillegg til Leder (leder@naossk.org).
- Det ble kommentert at det er Leder og Nestleders ansvar å kommunisere mellom møtene.
Kasserer: Kr 24397,97 på konto. Husleie er betalt. Utbetalt godtgjørelse til RKM. Kopi av siste
bevegelser i banken utlevert gruppenes GSR. Budsjettet til underkomiteer bør leveres innen
Oktober.
RKM: Rapport se Vedlegg 1. Oppfordrer medlemmer til å lese referatet fra
Regionskomiteen. Opplyser om at RKM’ene har opprettet en Facebook-gruppe for å forenkle
kommunikasjonen dem i mellom.

Rapporter fra underkomiteer:
Aktivitetskomitéen: Rapport se Vedlegg 2. To saker sendes inn til OSSK, en sak angående
Nar-Anon og en annen sak som gjelder Fossum Kollektivet.
H&I/OI-komitéen: Rapport se Vedlegg 3. Sak om domfelte som er inne i ND kan gå inn i
stempelordningen vi allerede har med EK, sendes inn til OSSK.

www.naossk.org

Rapporter fra gruppene:
Fredagsgruppa: Har møter i Vestre Strandgate 19a hver tirsdag og hver fredag kl 1800,
dørene åpner en time før. Hadde 25-års jubileum den 10. August, ble feiret med kake på
Fredagsgruppas møte 11. August. Sak fra Fredagsgruppa sendt inn i til OSSK i Juli, men ikke
kommet med på OSSKs saksliste.
Gjør Det Enkelt: Har møter i Dronningensgate 36 hver tirsdag kl 1930, dørene åpner en time
før. Litt lite besøkt i sommer, men regner med at det tar seg opp fremover. Inviterer til 20års jubileum 11. November.
NA-Gruppa Bak Fasaden: Har møter i Vestre Strandgate 19a hver torsdag kl 1830, dørene
åpner en time før. Siden de ikke har råd til det enda, så spør de OSSK om å få det de har av
gjenværende mynter, litteratur og markeringsbrikker etter de nedlagte gruppene. Spørsmål
til RKM angående pengebruk i Telefontjenesten til NA, rapport sendes RKM med kopi til
Leder og Nestleder.
Åpen Dør: Har åpne møter i Lund kirke hver onsdag kl 1930, dørene åpner en time før. Grei
økonomi og gode møter. Etter forrige gruppesaksmøte har de valgt å ha fokus på service, 7.
Tradisjon og hvordan de tar i mot nykommere etc. Har startet en Huskomité sammen med
Torsdagsklubben.
Torsdagsklubben: Har møter i Lund kirke hver torsdag kl 1900, dørene åpner en time før.
Alle verv er besatt, bortsett fra vara GSR. Godt besøkt.
Mandalsgruppa: Har møter i Store Elvegt. 94b hver søndag kl 1730, dørene åpner en
halvtime før. Litt lite folk på møtene i sommer, men har en fast kjerne dedikerte
medlemmer. Trinn og tradisjoner som tema første søndag i måneden.
Veien Til Frihet: Har møter i Vestre Strandgate 19a hver mandag kl 1900, dørene åpner en
time før. Godt besøkt, men bare 4 faste medlemmer. Vil kanskje slå seg sammen med en
annen gruppe. Har en kandidat til Leder av Litteraturkomiteen.
NA Heimklang: Har hatt pause i møtene nå i sommer, men starter igjen i løpet av høsten.
Har bare to faste medlemmer, så må kanskje legge ned hvis det ikke bedrer seg.

Saker OSSK:
1. Valg: Sekretær – kandidat fra Åpen Dør ble valgt.
2. Sak fra NA Heimklang: Vi ønsker at annonsen i Fædrelandsvennen stoppes da den
ikke har noen hensikt lenger og koster for mye. Tredje gang, avgjøres med simpelt
flertall. – 7 for, 1 i mot, 1 blank. Annonsen stoppes.
3. Sak fra Veien Til Frihet: Henvendelse til Regionen om å opprette GSR-samlinger i
forbindelse med CAR. – dette er noe gruppene i området ønsker.
4. Eventuelt – sak til neste gang: fra Fredagsgruppa angående nye retningslinjer.
5. Eventuelt – sak til neste gang: fra Veien Til Frihet, de har en kandidat til Leder av
Litteraturkomiteen.

Saker Regionen:
Ingen saker fra Regionen på agendaen denne gang.

BØNN OM SINNSRO

3 vedlegg.

I fellesskap
Referenten
Bare for i dag

Vedlegg 1:

Regionsmøte
JUNI 2017
Rapporten kommer litt sent, men sommer, utsettelse bla bla.. Her er det jeg har
hvertfall..
En flott helg på Rennesøy. Konvent og Regionsmøte.
Det var god deltakelse på Regionsmøtet. Alle Områdene, unntatt Midt, var
representert, og alle underkomiteer, unntatt web, var representert. Også endel
observatører der.
Møtet startet med en selvransakelse for Regionkomiteen. Det ble en grundig
selvransakelse på 11. konsept som vi område sør ønsket. Her kom det frem
mye, og jeg anbefaler medlemmene å lese referatet fra Regionkomiteen.
Rapportene:
Det var litt kommentarer til rapportene. Bla at noen synes at litteraturen er blitt
for dyr. Det sies at RKMène har godkjent den prisøkning som litteraturkomiteen
har gjort, men det er jeg usikker på om medfører riktighet. Delegaten beklaget
på det sterkeste at rapporten fra EDM hadde kommet bort.
Valg:
Leder for Regionalt konvent ble valgt. Område Øst 2 hadde en kandidat.
Det var nominert en til leder av Litteraturkomiteen. Nominasjonen kom fra
avgående leder av komiteen. Personen var akkurat valgt til nestleder av
komiteen. Han kommer fra Område Sør. Vi i område Sør har fremmet en sak i
Regionen, der vi ønsker endring i valgprosedyrene. Derfor begrunnet jeg at dette
valget av leder i Litteraturkomiteen burde utsettes til neste Regionsmøte. Det ble
også diskutert flytting av komiteen ned til område sør. Som RKM ønsker jeg at
dette blir grundig drøftet på i områdemøtet.

Saker:

1. OSSK ønske å gjeninnføre tidligere praksis med at medlemmer som
stiller til valg til tjenesteverv i Regionkomiteen, skal fremmes av en
gruppe, gjennom sin tilhørende områdekomite.(Alle grupper i Norge er

nå tilsluttet et områdekomiteer, og ordningen til sikre en bedre
kommunikasjonsflyt i servicestrukturen, og vil sikre at regionkomiteens
medlemmer er forankret i møter og en hjemme gruppe og kjent av sitt
område) usikkerhet om hva de mener å endre. Sak til neste gang? Om
nestledere kan gå videre via underkomiteen sin som leder.
Forslag om å endre den tilleggsdelen der det står at man kan sende inne en
tjenestecv for å bli nominert. Dette er det konsensus på.

2. Innføring av tjenestebegrensing i Regionen.
Område Sør sitt forslag er at medlemmer har en maks tid på seks (6) år
med tjeneste i regionen før de deretter har to (2) års pause.
(Dette er for at vi tror det kan være sunt å få inn nye medlemmer. At vi
ønsker stor geografisk spredning på valgte medlemmer i Regionen. At det
ikke blir en forgubbing og eierskapsfølelse i regionen. Og at nye
medlemmer «tør» å søke på et verv.)
Diskusjon om vi gjør oss selv en bjørnetjeneste ved å begrense hvor lenge
vi kan gjøre service her. Det er rkmene som gjør valg, så hvis dere av en
eller annen grunn ikke vil ha de betrodde tjenerne som sitter her. Og det er
rkmene som har ansvar for å få nye kandidater inn i de ledige vervene. Vi
har ansvar for å inkludere nye i service og det er ikke riktig å ekskludere
noen. Om det er noen som mener at noen har gjort service i regionen for
lenge så får områdene si noe om det i så fall. Saken går tilbake til
gruppene.
3. Godkjenne retningslinjer for underkomiteer.
Uklart hva som var endret på retningslinjene.
Nei fra område sør på å endre retningslinjene til Fu. Spørsmål fra område
øst 2 om det er meningen at Fu skal gjøre HI og OI service. Svar fra Fu
om at det er meningen fra starten, om å hjelpe områdene ved å stille
opp når de trenger hjelp.
Til neste regionsmøte: Underkomiteene understreker endringene til
neste møte. Send til sekretær innen kort tid og sekretær sender ut til
alle.
Se vedlagte forslag fra underkomiteer.
4. Fordeler og ulemper ved bruk av Vips med hensyn til anonymiteten.
Fordelen er at det kommer inn mye mer penger. Område øst har dannet
underkontoer til alle gruppene så de er registrert i Brønnøysund.
Spørsmål om det trenger å stå på ett telefonnummer? Nei, det trengs
ikke. Ett problem er at selv om man har tilgang til kontoen så kan man

ikke se alle transaksjoner som er gjort. Du er ikke alene gruppa i Bø har
skaffet seg eget organisasjonsnummer og måtte da ordne ett styre.
Mange hyler da om anonymiteten. Det er opp til hvert enkelt medlem
om de ønsker å ha navnet sitt registrert i Brønnøysund. Problemet kan
også være at den som sitter som kontaktperson for NA, med navnet sitt
registrert i f. eks Brønnøysund begynner å bruke igjen. Men i så fall kan
hjemmegruppa til den personen ta ansvar for å ta bort det navnet. En
kan også registrere seg i Brønnøysund uten å ha styre, leder i
telefonkomiteen har dokumenter på hvordan område øst 2 gjorde dette.
Og det er ikke verre enn at man forandrer bruker i banken når det trengs.
Det er opp til gruppene om hvordan de vil gjøre det. Medlemmer og
nykommer må opplyses om at når du bruker Vipps så kommer det på
kontoutskriften at de har brukt kortet sitt hos Anonyme Narkomane.
5. Forandre O&I til OR. OR er en forkortelse for offentlige relasjoner. Flere
land har begynt for en stund siden, og område midt og område øst har
gjort denne endringer. Hi er også med under denne paraplyen. Viktig å
være med på denne utviklingen, at Na blir mer synlig. Sverige er gjort
dette til en regional komite og det hadde vært interessant og sett om det
kunne vært noe for oss. Vi kan invitere alle lederne for OI og HI til et
møte og danne en komite, slik at vi hadde fått koordinert dette. Fu ligger
under OR i Sverige, og det spørres om det er det Fu ser for seg her også?
Svar om at det går an å ha flere underkomiteer i OR. Det er ønskelig at vi
får en felles koordinering som vi bruker i våre relasjoner mot det
offentlige. Er det noen her som kunne tenkt seg å jobbe med forarbeidet
mot å danne denne komiteen? Anders, Ketil, Magnus og Thor tar på seg
dette.
6. Lese referat etter møtets slutt. Det kom forslag om å lese referatet etter
hvert møte, konsensus. Nytt forslag om å legge det ved i
samledokumentet.

7. Forslag om å redusere kilometergodtgjørelse til 2 kroner
Det blir ikke billigere å kjøre bil, og det skal ikke koste og gjøre service.
Mange hadde ikke hatt råd til å gjøre service hvis de ikke fikk
kjøregodtgjørelse. Vi stryker saken.

EVENTUELT
Angående web: Hvem har rettigheter/mandat til å legge til og fjerne
dokumenter?
Dette ble en sak ut av ett medlem brukte sin private mailadresse til webkomiteen
og stilte spørsmål om vedtaket fra regionen i 2015 om å ta bort dette brevet.
Webkomiteen tok da dette bort. Områdene kan ikke bestemme alt på egenhånd
selv om område er over region.
Aktivitetskomiteen i område sør har igjen lagt ut ett skriv om at institusjoner
ikke er velkommen til å registrere seg, men gjøre det som enkeltmedlemmer.
Denne saken er veldig viktig for aktivitetskomiteen i område sør. Brevet er
bygget på 20 års erfaring og er nødvendig for aktivitetskomiteen.
Og det er innholdet i brevet vi burde diskutere og hvorvidt Na Norge står bak
dette eller ikke. Synd at webkomiteen ikke er her. I retningslinjene for
webkomiteen er det første som står at det er Na Norge som eier denne siden og
det er region som bestemmer hva som skal ligge der. Derfor burde
aktivitetskomiteen tatt opp dette brevet med regionen før de sendte ut dette
brevet sammen med invitasjoner. Leder leser opp brevet fra aktivitetskomiteene.
Forslag fra leder om å se på om dette brevet bryter med våre tradisjoner. Dette
må komme som sak på retningslinjer for flyer.
1.

2.
3.

Angående nestleder i litteraturkomiteen sitt mandat, så er det at han har
tillit til å styre den komiteen som om han er leder.
Skal vi endre retningslinjene på når vi sender rapporter? Går videre til
neste gang.

IKS
RKM
Trond

Vedlegg 2:

Rapport Aktivitetskomiteen August 2017
NA Camp Bragdøya 2017:
Vi i komiteen er godt fornøyd med årets gjennomføring av Bragdøya, vi har konkludert med
at vi var veldig godt forberedte. Årets camp hadde 423 registrerte
rusavhengige. Regnskapet er ikke helt i havn enda, men det ser ut til at vi går med et
overskudd på over 45000,- Fullt regnskap legges frem i OSSK i September.
I mangel av servicevillige fra vårt eget område så inviterte vi medlemmer fra andre områder
til å gjøre service med oss, noe som vi høstet positive erfaringer av. Vi hadde til sammen
NA-medlemmer fra tre områder som gjorde service sammen med oss. Vi har fått skryt av
disse medlemmene for å ha tatt initiativ til dette, og det igjen gjør oss til et inkluderende
område, noe vi gjerne vil bygge videre på.
I forkant av arrangementet så ble Leder av Aktivitetskomiteen gjort oppmerksom på at NarAnon 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. Så da er spørsmålet til OSSK: Skal
Aktivitetskomiteen ta kontakt med Nar-Anon angående dette? Eventuelt, skal vi gi de en
beskjed om vårt syn på dette? Og hva er i tilfelle vårt syn på dette?
Det må nevnes at vi opplevde en hendelse mellom to klienter av Fossum Kollektivet mandag
17 Juli. Det dreide det seg om en slåsskamp som var så dramatisk at den ene av dem 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 poengteres at den ansatte av
Fossum Kollektivet som vi snakket med angående håndteringen av slåsskampen, er delegat
for NA Norge. I etterkant beklaget den ene av de ansatte i Fossum Kollektivet hendelsen.
Til slutt så vil leder av Aktivitetskomiteen berømme alle medlemmer av komiteen og alle som
gjorde service sammen med oss for sitt engasjement og sin tjenestevillighet. Bragdøya 2017
ville ikke vært mulig uten den fantastiske jobben dere gjorde. Tusen takk.
I fellesskap
Aktivitetskomiteen

Vedlegg 3:

H&I/OI- rapport til OSSK 19. august 2017
H&I- rapport:
Møtene på ARA og Loland går som de skal. Møtene i Kr. Sand
Fengsel går som de skal. Møtene i Arendal Fengsel er oppe og går
igjen fra og med denne mnd. Vi har endelig fått noen nye
panelmedlemmer i begge fengselspanelene, og det er jo gledelig.
Komiteen ønsker likevel at GSRene minner gruppene om at det trengs
villighet i fengslene. Dette er kanskje den viktigste tjenesten NA tilbyr
utenom tilfriskningsmøtene. Vi har sendt mail til alle gruppene i
området hvor vi inviterer oss selv til å komme å innlede om H&Itjeneste, spesielt rettet mot fengslene.
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. Vi har i tillegg vært hos Agder
Friomsorgskontor og gjort en OI- presentasjon for de som arbeider
med Narkotikaprogram med Domstolkontroll (ND) og Elektronisk
Kontroll (EK). Etter presentasjonen hadde vi et møte med dem. Det
ble rettet en forespørsel til oss om domfelte som er inne i ND kan gå
inn i stempelordningen vi allerede har med EK. Vi ønsker at gruppene
tar en avgjørelse på dette, men vi ser helt klart at dette er det enkleste.
Men om gruppene ønsker det kan vi selvsagt lage en ny avtale for ND.
Arbeidet med den felles OI- presentasjonen vi jobber med går fortsatt
sin gang. Datoen for arrangementet er satt til fredag 25. August. Vi
har sendt ut invitasjoner, men har dessverre opplevd dårlig respons, og
ser at det kan være sannsynlig at arrangementet må utsettes.
Komiteen består av dedikerte medlemmer og gruppesamvittigheten
fungerer greit. Vi mangler sekretær og panelleder i Kristiansand
Fengsel. 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

