Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

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

Referat OSSK 20. mai 2017

Tilstede: Heimklang, NA- gruppa Bak Fasaden, Mandalsgruppa, Torsdagsklubben, Det Virker,
Åpen Dør, Veien til frihet, Heimklang, Leder, Nestleder, Kasserer, RKM, Leder H&I/OIkomiteen, Leder Aktivitetskomiteen og to observatører.
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 6. Konsept ble lest i sin
helhet.
Dagsorden ble godkjent, Referat fra forrige møte ble godkjent uten kommentarer.
Rapporter fra OSSKs betrodde tjenere og underkomiteer:
Leder: Har skrevet agenda sammen med nestleder. Leser mail og utfører andre oppgaver
som vervet medfører. Har siden sist hatt telefonkontakt med leder av H&I/OI- komiteen og
er veldig fornøyd med det arbeidet som gjøres i H&I/OI. Leder rapporterer i tillegg om at
interimstyret har tatt en avgjørelse om å flytte neste områdemøte frem en uke til lørdag 10.
Juni grunnet regionsmøte som avholdes på Rennesøy lørdag 17. Juni.
Nestleder: Setter seg inn i vervet etter beste evne. Er rundt og besøker gruppene, har prøvd
å delta på så mange møter som mulig.
Kasserer: Kr. 29.902,93 på konto. Har fått inn kr. 3.000,- fra Fredagsgruppa og kr. 2.000,- fra
Mandalsgruppa.
RKM: Har siden forrige møte vært i kontakt med leder i Regionen ang sak fra
aktivitetskomiteen og kommunikasjon med Regionen. Svar fra leder i Regionen bekrefter vår
holdning til denne saken.
Har også sendt mail om sak fra sist regionsmøte vedr retningslinjer i underkomiteer. Der ble
vi lovet at disse forslagene skulle legges ved rapport fra sist regionsmøte. Purret på dette da
det ikke var gjort. Fikk svar rett før områdemøte. Skal sende ut disse og agendaen.
Aktivitetskomiteen: Ikke så mye å rapportere. Ønsker flere medlemmer i komiteen. Er godt i
rute med Bragdøya.
H&I/OI- komiteen: Se vedlegg.

Gruppe-rapporter:
Veien til frihet: Gode møter som er godt besøkt. Fortsetter med ”tag-møte” andre mandag i
mnd. 5-6 faste medlemmer, ønsker flere faste.

www.naossk.org

Åpen Dør: Variert oppmøte. God servicevillighet i gruppa. Har fått noen nye medlemmer.
Skal ha 4 års jubileumsfest 10. Juni.
Mandalsgruppa: En fast gjeng som møtes på søndagene. Godt oppmøte og ofte besøk
utenbys fra. Får mye skryt for at det er gode møter. Har sendt videre penger til OSSK.
Mangler vara-GSR.
NA- gruppa Bak fasaden: Gode møter med greit oppmøte. 9 faste som deltar på
gruppesaksmøter. Alle verv besatt, utenom vara-GSR. Møter i Vestre Strandgt. 19a på
torsdager kl. 18.30, dørene åpnes kl. 17.30.
Torsdagsklubben: Godt oppmøte. Opplever at det er flere nye medlemmer som kommer til
for å ta verv. Tilfredsstillende økonomi.
Det Virker: Variert oppmøte, gode møter. Har bare to faste medlemmer og ønsker flere
faste. Har møter i Vestre Strandgt. 19a på lørdager kl. 17.00.
Heimklang: Gode møter, med varierende oppmøte. To faste medlemmer som garanterer for
husleien. Har snakket om å legge ned for en periode.
Never Alone: Godt besøkt, alle verv besatt. Går greit økonomisk.

SAKER:

1. Områdeselvransakelse.
a. Arbeider vi etter prinsipper foran personligheter, og er vi flinke til å inkludere
nye?
b. Setter vi gruppesamvittigheten foran egne personligheter?
2. Valg av Sekretær (rusfri tid 2 år) Ingen villige, går videre til neste møte.
3. Sak fra Heimklang. Vi ønsker at annonsen i Fædrelandsvennen stoppes da den ikke
har noen hensikt lengre, og koster for mye. Det ble ikke oppnådd konsensus og
saken går derfor videre til neste møte.
4. Sak fra Aktivitetskomiteen. Er det riktig at enkeltmedlemmer i Regionen skal
bestemme hva OSSK bestemmer seg for å legge ut som Offentlig Informasjon, som
har med vårt område å gjøre? Saken er sendt via RKM til leder i Regionen og blir
håndtert der. Gruppene ønsker likevel at det presisert at vi ikke godtar at
enkeltmedlemmer i Regionen forsøker ”å styre” oss. RKM lager ordlyd til en sak som
skal fremmes i Regionen.
5. Sak fra Fredagsgruppa. Hvorfor benytter ikke Regionen og delegatene seg av
Regional Assembly som den/de burde i henhold til ”Guide To Local Service”? Saken
går videre til neste møte p.g.a. manglende oppmøte fra Fredagsgruppa. GSRene
ønsker litt mer ”kjøtt på beinet” i denne saken. Se vedlegg til agendaen.

Eventuelt saker (til neste gang):
1. Never Alone ønsker å fremme mistillitsforslag mot Vara-RKM.

Saker fra regionen: Ingen saker fra regionen, grunnet manglende agenda.

Husk at neste møte blir flyttet frem til lørdag 10. Juni kl. 12.00

1 vedlegg.

I Fellesskap...
Referenten
”Just for today.”

Vedlegg 1.

H&I/OI- rapport til OSSK 20. mai 2017
H&I- rapport.
Nå har vi endelig fått valgt inn en Panelleder for Arendal Fengsel, og møtene i alle de faste fengslene
og institusjonene går nå som de skal. Siden sist har vi i tillegg vært i Evje Fengsel.
Onsdag 31. mai kl. 12.30 får vi igjen besøk av rusmestringsenheten i Evje fengsel, og vi avholder et
H&I- møte for dem her i Vestre Strandgt. 19a. Det blir gjort på samme måte som tidligere, så likt et
ordinært tilfriskningsmøte som mulig med 1. Trinn som tema og deling rundt bordet. Det er ønskelig
at det kommer medlemmer utenfra som deltar på dette. Dørene åpner 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.
Vi har hatt besøk av en dommer i tingretten som er ansvarlig for ”Narkotikaprogram med
Domstolkontroll”. Hun ønsket litt ”førstehånds-informasjon” om Anonyme Narkomane. Det ble et
godt møte og vi satt igjen med et inntrykk av at hun fikk det hun var ute etter. Det blir Agder
Friomsorgskontor som vil stå for gjennomføringen, og vi jobber derfor nå for å komme frem til en
avtale med dem. Dette kommer vi tilbake til.

Arbeidet med den felles OI- presentasjonen vi jobber med går fortsatt sin gang. Datoen for
arrangementet er satt til fredag 25. august. Vi bruker tiden fremover til å øve på presentasjonen, og
har ”booket” den ekstra onsdagen OSSK har lokalet til rådighet videre for dette.

Komiteen består av dedikerte medlemmer og gruppesamvittigheten fungerer greit. Vi står uten
sekretær, 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

