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Referat OSSK 22. April 2017
Tilstede: Heimklang, Fredagsgruppa, NA- gruppa Bak Fasaden, Gjør det enkelt,
Mandalsgruppa, Veien til frihet, Leder, Nestleder, Kasserer, RKM, Vara-RKM, Leder H&I/OIkomiteen, Leder Aktivitetskomiteen og én observatør.
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 5. Konsept ble lest i sin
helhet.
Dagsorden ble godkjent (omsider), Referat fra forrige møte ble godkjent uten kommentarer
(omsider).
Rapporter fra OSSKs betrodde tjenere og underkomiteer:
Leder: Beklager oppførsel under valgprosedyren på forrige møte. Ønsker nå å se fremover
og være med å bidra til at OSSK skal være en god plass å gjøre tjeneste. Leser mail og følger
med på hva som foregår i andre områder.
Nestleder: Setter seg inn i vervet etter beste evne. Har vært rundt å besøkt gruppene, og
følger med på det som foregår i andre områder.
Kasserer: Kr. 27.265,28 på konto. Har hatt litt problemer med å sette seg inn i måten
tidligere regnskap er ført på. Mener budsjett for 2017 er misvisende. Snakker med tidligere
kasserer. Sender ikke ut regnskap til gruppene før han er sikker på at alt stemmer. Ønsker
ikke å være den neste som ”granskes”.
RKM: Ikke så mye å rapportere. Har kikket på referatet fra forrige regionsmøte. Foreløpig
ingen saker fra regionen da agenda for neste møte ikke er sendt ut. Ønsker innspill.
Aktivitetskomiteen: Se vedlegg 1.
H&I/OI- komiteen: Se vedlegg 2.

Gruppe-rapporter:
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.
Mandalsgruppa: En fast gjeng som møtes på søndagene. Godt oppmøte og ofte besøk
utenbys fra. Mangler vara-GSR.
Gjør det enkelt: Gode stabile og godt besøkte møter. En fast kjerne som deltar på
gruppesaksmøtene. Har åpne møter siste tirsdag i mnd.

www.naossk.org

Fredagsgruppa: Gode møter. Har to ukentlige møter. Trinn og tradisjoner er tema på
tirsdager. Åpne temaer på fredager. Begge møtene er godt besøkt. Økonomien er
tilfredsstillende og det blir snart sendt videre penger etter fordelingnøkkelen som er
anbefalt fra NAWS.
Heimklang: Gode møter, med varierende oppmøte. 4 faste medlemmer som garanterer for
husleien. Har snakket om å legge ned, men nykommere og folk som kommer tilbake for ”å ta
den hvite” har snudd på dette.
Veien til frihet: Greit besøkte møter. Ønsker flere faste medlemmer. Synes det er litt mange
møter i byen og tror dette går ut over tjenestevilligheten, med tanke på at medlemmer
”spres”. Har høye utgifter på husleie.

SAKER:
1. Valg Sekretær i OSSK (rusfri tid 2 år) Ingen villige, går derfor videre til neste gang.
2. Godkjenning av Aktivitetskomiteens budsjett for Bragdøya 2017. Budsjettet ble
godkjent med forbehold om at det føres inntekt på posten for Grillkull og tennvæske.

3. Gjør det enkelt- gruppa ønsker å fremme en sak om at Regionen tar en
selvransakelse på bruk av NAs midler.
4. Gjør det enkelt- gruppa ønsker at Regionen holder alle møtene sine i Oslo pga.
økonomien... (det koste mange penger å flytte Regionsmøtene rundt i Norge).
Etter litt diskusjon rundt dette ble det konsensus om å slå sammen sak. 3 og sak. 4. til
noe alla dette: Vi ønsker at Regionen tar en selvransakelse på 11. Konsept, og
samtidig vurderer en ”sentralisering” av møtene som en løsning for å få ned dagens
kostnader.
5. Prinsippvedtak fra 6. juni 2015 sier at vi skal sende videre penger i mars og
november. I februar 2017 stod det kr. 46.000,-.. Kr. 25.000,- sendes etter
fordelingsnøkkelen som er vedtatt? Kasserer beklager seg og sier at det allerede er
overført til NA Regionen Norge kr. 4.650,- NAWS og EDM kr. 2.342,95 til hver. Saken
trekkes som en følge av dette.

Eventuelt saker (til neste gang):
1. Sak fra Heimklang. Ønsker å stoppe annonsen i Fædrelandsvennen, da denne ikke
har noen hensikt lengre og koster for mye penger.
2. 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? Se vedlegg 1.

3. Sak fra Fredagsgruppa. Hvorfor benytter ikke regionen og delegatene seg av
Regional Assembly som den/de burde i henhold til ”Guide to local service”?

2 vedlegg.

I fellesskap.
Referent
Just for today.

Vedlegg 1.

Vedlegg 2.

H&I/OI- rapport til OSSK 22. april 2017

H&I- rapport.

Møtene i Kr. Sand Fengsel og på de faste institusjonene går som de skal. Vi har dessverre sett oss
nødt til å legge møtene i Arendal Fengsel på is for en periode, grunnet manglende tjenestevillighet.
Det er et medlem som har sagt seg villig til å ta på seg tjenesten som Panelleder for Arendal Fengsel,
og vi regner med å få valgt ham inn i vervet på neste komité- møte. Forhåpentligvis er vi oppe og går
igjen i Arendal i løpet av mai.

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 driver for tiden å
gjennomgår Powerpoint-presentasjonen slik at de som skal gjøre dette fremstår så ”professionelle”
som mulig. Vi setter datoen for arrangementet på neste planleggingsmøte og sender ut invitasjonene
fortløpende etter det.

Komiteen består av dedikerte medlemmer og gruppesamvittigheten fungerer greit. Vi står som sagt
fremdeles uten Panelleder for 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

