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OSSK 21. januar 2017 

 
Tilstede: 

Leder Fredagsgruppa 
RKM Never Alone- gruppa 
H&I/OI- komiteen Gjør det enkelt- gruppa 
Aktivitetskomiteen Mandalsgruppa 
Kasserer Torsdagsklubben 
Veien til frihet- gruppa Det virker- gruppa 
Sammen kan vi- gruppa 
Arendalsgruppa 

Åpen dør- gruppa 
 

  
 
Leder åpnet med å invitere en kjærlig Gud til å påvirke oss til å ta riktige beslutninger for NA, og ledet 
oss deretter gjennom møtet. 
Vi har ingen sekretær, og han ba kasserer være referent denne gang. Dette ble akseptert av de 
tilstedeværende. 
 
Presentasjonsrunde ble gjort. 
 

NAs 12 tradisjoner og 12 konsepter for NA tjeneste ble lest. 
2. konsept ble lest. 
 

Godkjenning av dagsorden: Dagsorden ble gjennomgått og godkjent med å bytte rundt slik at "Valg" 
kommer etter "Saker" i tillegg til "Eventuelt"- sak: 
Aktivitetskomiteen spør om de skal finne en amerikansk speaker til 20 års jubileet Bragdøya 2017. 
 

Det var intet referat fra desember 2016. 
 

Rapporter: 
 
Leder: Sjekker jevnlig mail og svarer på disse på best mulig måte. 
Det er veldig ønskelig med å få en nestleder i OSSK på plass.  
Vi har fått takkebrev og plakat fra WSO-E for vårt bidrag til NA- strukturen.  
 
Kasserer: Siden sist regnskapsoversikt har vi betalt husleie for 1. kvartal 2017, og overført til H&I/OI- 
komiteen ifølge budsjett 
Vi har mottatt et sjenerøst bidrag fra Never Alone- gruppa på kr 1000,-. Vi takker for bidraget med 
applaus. Dette gjør at vi i dag har en saldo på kr 42 475,58. 
 
RKM: Hilser fra vara-RKM som er forhindret fra å møte i dag. 

Viser til rapport sendt ut i januar, (se vedlegg1). Prøver å følge med på hva som skjer i området. NA 
regionen Norge henstiller til områdekomiteer og grupper om å stille med kandidater til ledige verv i 
regionkomiteen.  
Underkomiteer i regionen oppfordres til å revidere sine budsjetter for 2017 i håp om at disse kan 
reduseres for om mulig å komme frem til et budsjett for regionen som kan være akseptabelt. Nytt 
forslag til budsjett er mottatt, men er ikke veldig oppløftende i forhold til tidligere. Det er ikke 
mottatt noen dagsorden for regionmøtet i februar, det er i det hele tatt lite informasjonsflyt i 
regionen for tiden. I forhold til Litteraturkomiteen kan det virke som det fremdeles er noe "rusk i 
maskineriet", selv om enkelte ting kan ha bedret seg, så som forhåndsbetaling før litteratur sendes 
ut. I den forbindelse kom det følgende spørsmål: 
-Har Litteraturkomiteen en plan på hvordan de skal forholde seg til tilbakebetaling av forhåndsbetalt 
litteratur som ikke er mottatt"? 



 
 
 
H&I/OI- komiteen: (Rapport se vedlegg2). Leder er forhindret fra å møte. 
Komiteen legger frem regnskapet for 2016, dette godkjennes. 
Det kommer også et innspill til komiteen om økt innsats i Aust Agder, noe nestleder takker for og vil 
bringe videre til komiteen. 
 
Aktivitetskomiteen: Vi godt fornøyd med gjennomføring av nyttårsarrangementet. Arrangementet 
genererte et lite overskudd. Vi legger frem regnskapet for nyttårsarrangementet for godkjenning, 
dette godkjennes av de tilstedeværende GSR,er. Jobber ellers med å forberede 20 års jubileum 
Bragdøya 2017, som avholdes i uke 29. Legger i tillegg fram sak til "Eventuelt": "Skal komiteen 
forsøke å finne en amerikansk speaker til Bragdøya 2017"? 
 
Sammen kan vi- gruppa, Industrigt. 28, mandag kl 19:30: God økonomi. Jevnt tilsig av deltakere på 
møter. Alt på stell, men det går i bølger. Liten kjerne av faste medlemmer, og er sårbare på det 
punktet. Ønsker velkommen besøkende fra andre grupper. 
 
Gjør det enkelt- gruppa, Dronningensgt 36, tirsdag kl 19:30: Går bra. Har funnet ut at vi blir 20 år i 
år! Og det blir nok en festlig tilstelning i løpet av året. Veldig godt besøkt, 10 medlemmer på sist 
gruppesaksmøte. Vi er i en lengre periode blitt trakassert av en person som virker å ha annen agenda 
enn NA. Denne har forårsaket støy og oppført seg truende og provoserende. Vedkommende har blitt 
oppfordret til å innrette seg, uten å lykkes. Personen er nå bortvist fra gruppa, men har vanskelig for 
å respektere dette. Vi har tatt i bruk brosjyren "Forstyrrende og voldelig atferd" for å hjelpe oss med 
å ta gode beslutninger. Gruppa er forberedt på å ta i bruk midler tilgjengelig, også politiassistanse om 
nødvendig. 
 
Åpen dør- gruppa, Marviksv. 5, onsdag kl 19:30: Godt oppmøte. Nykommere på hvert møte. Selger 
en del litteratur. 7. tradisjon har tatt seg opp. 
 
Torsdagsklubben, Marviksv. 5, torsdag kl 19: Godt oppmøte, god servicevillighet. Gode møter. 

 
Mandalsgruppa, Store Elvegt. 94b, søndag kl 17:30: God variasjon i rusfri tid. God økonomi. God 
stemning. God vilje i å ta imot nykommere. 
 
Det virker- gruppa, Vestre Strandgt. 19a, lørdag kl 17: Godt besøkt og gode møter. Går rundt 
økonomisk. Alle velkommen. 
 
Veien til frihet- gruppa, Vestre Strandgt. 19a, mandag kl 19: Godt besøkt. Kjerne med faste 
medlemmer, både nye og gamle. Variert rusfri tid. Merker godt husleia som er betydelig høyere enn 
før. 
 
Arendalsgruppa, Nygt. 3, tirsdag kl 18: Liten kjerne faste. En del sporadiske besøk. Har en utfordring 
med at møter har blitt ødelagt av en litt ustabil person. Personen er bortvist.  
Mange nye blir ikke støttet av det offentlige. Det kan i det hele tatt virke som om det offentlige 
støtteapparat ikke er velvillig innstilt til hverken NA eller rusavhengige generelt. 
 
Fredagsgruppa, Vestre Strandgt. 19a, fredag/tirsdag kl 18: Fine møter. Gruppa har ikke lenger åpne 
møter. God økonomi. Tjenestene blir fordelt blant gruppas medlemmer. 
 
Never Alone- gruppa, Vestre Strandgt. 19a, søndag kl 12: Godt oppmøte. Gode møter, god økonomi. 
 
Kommentarer/spørsmål til grupperapportene: 

- Brukes tidsbegrensning på utestengelse? 
Arendalsgruppa skal vurdere dette. Gjør det enkelt- gruppa har satt 3 mnd., men er villig til å 
endre på dette hvis vedkommende endrer holdning/oppførsel. 

 
 

 
 



 
 

Saker: 
 

1. Mandalsgruppa legger frem to forslag, (se vedlegg 3). 
Alle gruppene stemte for disse. 

2. Er det ønskelig med oppdaterte/reviderte retningslinjer for OSSK? 
Forslaget som det foreligger ble nedstemt. En oversikt over hva som er endret eller lagt til 
må sendes gruppene for gjennomgang hvis saken skal reises på nytt. 

3. Sak fra Never Alone- gruppa ang. Åpen dør- gruppa. 
Åpen dør- gruppa beklager fremgangsmåte, ønsker å legge eventuelle fremtidige saker av 
denne type frem for OSSK. Saken diskuteres, og legges deretter død. 

4. Eventuelt: 
1) Ønsker gruppene at Aktivitetskomiteen skal finne en amerikansk speaker til Bragdøya 

2017? Den generelle mening i OSSK er at dette ikke er ønskelig. Gruppene har tillit til at 
komiteen selv finner ut av det og tar riktig valg. 

5. Valg: 
a) Nestleder: Ingen villige på dette møtet 
b) Sekretær: Ingen villige på dette møtet. 
c) Kasserer: Mandalsgruppa nominerer en kandidat, og denne velges unisont. 

 
Saker fra/til NA Regionen Norge: 
 

1. Regionalt konvent 2018. Etter avstemming landet et simpelt flertall på NEI. 
2. Valg. Det var ingen villige til diverse tjenester i regionen. 

 

----------------------------- 
 
Møtet avsluttet med bønn om sinnsro. 



 

 

 

RAPPORT 

RKM 

 

Januar 2017 

 
 

 Ikke så veldig mye å rapporter egentlig. Følger med på hva som skjer i området, og etter 

neste ossk møte vil jeg skrive en rapport til Regionen. Hvis noen har tanker om hva som bør være 

med i rapporten, så kom med tips. 

 

 Leder/Nestleder i Regionen har sendt ut en mail der det henstilles til alle områdene å prøve å 

finne en kasserer til Regionen. Minner på at det er områdene sitt ansvar å finne betrodde og 

kvalifiserte tjenere til Regionen. 

De skriver også at alle underkomiteer i Regionen må revidere budsjettene sine, så det kan bli mulig 

å få gjennom et budsjett for 2017. 

Foreløpig har jeg ikke fått noen nye tall, så derfor antar jeg at vi ikke vil stemme for budsjettet for 

2017 :-) 

 

Ingen agenda for Regions møtet har kommet ut enda, så har ikke noen nye saker til området. 

 

Håper på et ærlig områdemøte i januar. 

 

 

 

IKS 

Trond 
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OSSK, Hospital & Institusjonskomiteen 

  P. boks 58, 4661 Kristiansand S 

hi-oi@naossk.org 

www.naossk.org 

       Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane 
 

 

 

 

H&I/OI- rapport til OSSK 21. januar 2017 

 

 

 

H&I- rapport. 

Møtene i fengslene og på de faste institusjonene går som de skal. Vi har i tillegg vært på 

besøk på Solholmen overgangsbolig.  

 

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. I tillegg har vi vært og 

presentert fellesskapet vårt for masterstudentene innenfor Rus og psykiatri.  

Vi har et OI- oppdrag hos Politiet tirsdag 24. januar hvor vi skal delta på morgenmøtet deres.  

Arbeidet med den felles OI- presentasjonen vi jobber med går sin gang og vi har booket den 

ekstra onsdagen OSSK har lokalet til rådighet ut februar til dette arbeidet. 

 

Komiteen og gruppesamvittigheten fungerer greit. Vi har endelig fått valgt inn panelleder for 

ARA og Kristiansand fengsel, nå mangler vi bare 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   
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SAK	  TIL	  BEHANDLING	  I	  OSSK-‐KOMITEEN	  

NA-‐MANDAL	  ØNSKER	  OG	  GJENNINNFØRE	  TIDLIGERE	  PRAKSIS	  MED	  
AT	  MEDLEMMER	  SOM	  STILLER	  TIL	  VALG	  FOR	  TJENESTEVERV	  I	  
REGIONSKOMITEEN,SKAL	  FREMMES	  AV	  EN	  GRUPPE	  GJENNOM	  SIN	  
TILHØRENDE	  OMRÅDEKOMITE.	  

ALLE	  GRUPPER	  I	  NORGE	  ER	  NÅ	  TILSLUTTET	  OMRÅDEKOMITEER	  OG	  ORDNINGEN	  VIL	  SIKRE	  
EN	  BEDRE	  KOMMUNIKASJONSFLYT	  I	  SERVICESTRUKTUREN,OG	  SIKRE	  AT	  
REGIONSKOMITEENS	  MEDLEMMER	  ER	  FORANKRET	  I	  MØTER,HJEMMEGRUPPE	  OG	  KJENT	  AV	  
SITT	  OMRÅDE.	  

VIDERE	  BER	  VI	  OMRÅDE	  VURDERE	  OM	  TIDEN	  ER	  INNE	  FOR	  Å	  
INNFØRE	  TJENESTETIDSBEGRENSING.	  VÅRT	  FORSLAG	  ER	  AT	  MAKSTID	  
SETTES	  TIL	  6-‐seks-‐	  ÅR	  OG	  DERETTER	  2-‐to-‐	  ÅR	  PAUSE.UNNTAK	  ER	  
SELVFØLGELIG	  RKM	  OG	  VARARKM.	  SOM	  LIGGER	  I	  OMRÅDENES	  
ANSVAR.	  

VI	  TROR	  DET	  KAN	  VÆRE	  SUNT	  OG	  FÅ	  INN	  NYE	  MEDLEMMER	  OG	  STØRRE	  GEOGRAFISK	  
SPREDNING	  AV	  KOMITEENS	  MEDLEMMER.ALLE	  DELER	  AV	  LANDET	  ER	  NÅ	  ETABLERT	  MED	  
OMRÅDEKOMITEER	  OG	  NYE	  TANKER	  HINDRER	  FORGUBBING	  OG	  EIERSKAPSFØLELSE.	  DETTE	  
VIL	  OGSÅ	  GI	  EN	  BEDRE	  OG	  BREDERE	  INFORMASJONSFLYT	  MELLOM	  REGIONEN	  OG	  DE	  
ENKELTE	  GRUPPER/OMRÅDER.	  

MVH.	  NA-‐MANDAL	  04.09.2016	  	  
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