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REFERAT OSSK, 01.09.18. 

 

Tilstede: 

Leder, Vara-RKM, kasserer, sekretær, Leder i Aktivitetskomiteen, nestleder i 
Aktivitetskomiteen, Leder i OR-komiteen, GSR i Mandagsgruppa, GSR i Gjør det enkelt-
gruppa, vikar for GSR og vikar for vara-GSR i Åpen dør-gruppa, GSR og vara-GSR i 
Torsdagsklubben og GSR i Fredagsgruppa/onsdagsgruppa. 

Leder ønsket velkommen og åpnet møtet med å invitere en kjærlig Gud til å hjelpe oss til å ta 
gode beslutninger. 

Presentasjonsrunde. 

NAs 12 Tradisjoner og 12 Konsepter ble lest. Samt 9. Konsept ble lest i sin helhet. 

Dagsorden ble opplest og godkjent. 

Ingen referat fra forrige møte, pga komiteen var uten sekretær. 

Rapporter fra OSSK’s betrodde tjenere: 

Leder: Ikke skjedd mye siste mnd. Leser mail og har satt opp agenda. Har vært i kontakt med 
nestleder ift fravær av to møter i komiteen.  

Sekretær: Er ny i vervet og har fått tilgang til mail. 

Kasserer: Inn kr 4.000,- fra Gjør det enkelt-gruppa. Utlegg kr 3.663,-, til RKM.  Saldo: 17.853,- 
Oppfordrer gruppene til å sende bidrag, med bakgrunn i at det spøker for komiteen ift 
utgifter til bla husleie, budsjetter til underkomiteene o.l. 

RKM: Ikke til stede. 

Vara-RKM: Innrømmer overskridelse av reisebudsjett til siste Regionsmøte på kr 1.851,- 
Årsaken ligger i en misforståelse mellom RKM og vara-RKM. Er ajour med det årlige 
budsjettet. Setter seg inn i sakene til OSSK og de sakene som skal videre til Regionen. 

-Kommentar fra kasserer om at han utbetalte det overskridende beløpet til vara-RKM. 
Godkjent av GSR’ene som var tilstede. 

Rapporter fra OSSK’s underkomiteer: 

Aktivitetskomiteen: Leste opp rapport. Se vedlegg 1. 

Kommentar: Aktivitetskomiteen gjør en fremragende jobb, tross flere utfordringer som har 
dukket opp i år. 



 

OR-komiteen: Leser opp rapport. Se vedlegg 2.                                                                         
Leder beklager fravær de siste to OSSK-møtene. 

Rapporter fra gruppene: 

Mandagsgruppa: Holder møter i Vestre Strandgt. 19a, mandager kl 18:00. Godt besøkt. God 
økonomi, saldo på kr 5.000. Alle verv besatt. 

Gjør det enkelt-gruppa: Møter tirsdager kl 19:30 i Dronningensgt 36. Speak siste tirsdager i 
mnd. Godt besøkte møter. Alle verv besatt og god økonomi. 

Torsdagsklubben: Holder møter i Lund Kirke kl 19:00. Stødig økonomi, godt besøkte grupper 
og alle verv besatt. 

Åpen dør-gruppa: Møter onsdager kl 19:30 og åpner dørene en time før. Kun åpne møter. 
Møtene har tatt seg opp etter sommeren og har nå godt besøkte møter, bla besøk fra 
Byglandsfjord. Alle verv besatt. 

Fredagsgruppa: Holder møter i Vestre Strandgt. 19a, hver tirsdag og fredag kl 18:00. Tema 
tirsdager: Trinn og Tradisjoner, fredager: åpne temaer. God økonomi og jevnt med folk på 
møtene. Utfordringer i forhold til å fylle verv. 

 

Selvransakelse for området. 

Hvor godt har områdekomiteen gjort det i forhold til å gjøre tjeneste overfor gruppene? 
Hvordan kan dette gjøres bedre?                                                                                                       ----
-Komiteen gjør en god jobb, ønske om mer besøk fra underkomiteer med tema rettet mot 
service, savn av sekretær/referater fra møtene, service-dagen i mai v/Gjør det enkelt-gruppa 
burde vært arrangert gjennom OSSK og ikke gjennom en enkelt gruppe, oppleves lite 
servicevillighet i komiteen.  

Det informeres om at Dagsorden og tidligere referater ligger på naossk.org sine nettsider. 

B) Hvor godt har områdekomiteen vært i å gjøre tjeneste overfor lokalsamfunnet, og                                                                       
hvordan kan dette gjøres bedre?                                                                                                            
–Komiteen gjør en og jobb, ønske om mer servicevillighet. OR-komiteen gjør en flott jobb 
med tanke på få verv som er besatt, og ønsker sterkt flere tjenestevillige til OR-komiteen. 
Leder understreker at han er stolt over de tjenestevillige som jobber i komiteen. 

C) Hvor godt har omradekomiteen støttet regionen og World Service, og hvordan kan dette 
gjøres bedre? –Komiteen gjør en god jobb med at den tar del i Regionen gjennom RKM og 
vara-RKM. Synd med lite villighet fra OSSK på Regionsnivå. 

 

SAKER: 

1.Ønsker OSSK at Regionen jobber for en Facebook-side, slik som NA Sverige har?  

GSR avgir stemmer. 3 grupper for – 2 grupper imot.  



 

Innspill: En gruppe ønsker mer informasjon og henviser til 9. Konsept, der det bl.a. står »…all 
informasjon skal være lagt fram…», de viser også til s. 92 i OR sin Håndbok ang Internett, 
samt Håndbok for «Sosiale medier og våre veiledende prinsipper».     

Det kommer flere innspill og saken drøftes, inntil leder kommer med forslag om at saken går 
videre. Begrunner dette med at det nå har kommet fram momenter som bør vurderes og at 
gruppa som har kommet med forslaget får tid til å innhente mer info rundt saken. Kommer 
diverse tips for hvor innhente informasjon.                                                                              
GSR’ene er enig – og saken jobbes videre med og kommer på Dagsorden senere. 

2. Ønsker området at Aktivitetskomiteen arrangerer Nyttårsfest 2018?                                            
Enstemmig JA for at det arrangeres nyttårsfest.    

3. Hvis noen av OSSK sine valgte medlemmer avstår fra å delta på OSSK 2 ganger etter                  
hverandre, kan de bli fjernet fra vervet på det 3. møtet. Gruppesamvittigheten avgjør hva 
som skal skje videre. Leder i OP-komiteen og nestleder i OSSK har vært borte 2 møter på 
rad. Har gruppene tillitt til medlemmene?                                                                                                       
Leder for OR-komiteen har full tillitt til videre engasjement fra gruppene.                    
Nestleder har 2 grupper for og 2 grupper mot videre engasjement.                                     

Drøfting rundt saken, og den går videre med at nestleder skal få mulighet til å stille på neste 
møte og gi en forklaring til gruppene før endelig avgjørelse blir tatt.  

 

Saker fra Regionen: 

Valg  

A. Delegat – ingen kandidat 
B. Varadelegat – ingen kandidat 
C. Leder telefonkomiteen – ingen kandidat 
D. Leder oversettelseskomiteen – ingen kandidat 
E. Nesteleder FU – ingen kandidat 
F. Leder Servicekonferanse 2020 – ingen kandidat 
G. Leder ECCNA – ingen kandidat 
H. OR-koordinator 2 stk  – ingen kandidat 

Kommentar: Stort ønske om at OSSK blir inkludert i Regionen med verv, spesielt med en OR-
koordinator og 2. vara-Delegat. 

 

Eventuelt: 

Intet. 

Avslutter møtet med bønn om Sinnsro. 
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OR-KOMITEEN – RAPPORT TIL OSSK AUGUST 2018 

 

 

H&I-rapportering: 

Det har ikke vært møter i Kristiansand fengsel i juli, men møtene gjenopptas fra og med neste gang. 
Grunnet ferieavvikling ble ett møte avlyst på ARA i juli. Møtene går som normalt fra nå. Vi mangler 
fortsatt panelleder i Arendal fengsel, og det er heller ikke avholdt møter der. I forbindelse med den 
kommende åpningen av kvinnefengselet på Evje har komiteen opprettet et nytt panellederverv. Vi 
ønsker derfor at interesserte kvinnelige medlemmer tar kontakt med komiteen. Komiteen har i 
sommer begynt å redigere møteledernøkkelen for H&I-møter.  

 

OI-rapportering: 

Komiteen skal på OI-oppdrag til ARA-Arendal i slutten av måneden. Vi venter på å få bekreftet 
endelig dato. Vi er også kontakt med ARA i Byglandsfjord og i Kristiansand for gjennomføring av OI-
oppdrag. Vi jobber også med å få til oppdrag andre steder. I forbindelse med Bragdøya mottok 
komiteen en henvendelse fra Fædrelandsvennen, som ønsket å lage en reportasje. Leder konfererte 
med leder i Aktivitetskomiteen og andre erfarne NA-medlemmer i denne forbindelse, slik at vår 
håndtering av saken ville være innenfor våre tradisjoner og retningslinjer. Det ble ingen reportasje i 
år, men avisen ønsket å ha muligheten til å gjennomføre dette til neste år i stedet for i år. 

 

Komiteen oppfordrer gruppene som er med i stempelordningen til KIF om å lage rutiner for 
håndtering av stemplene. 

Komiteen mangler kasserer, nestleder og panelleder i Arendal- og Evje fengsel. Vi oppfordrer derfor 
områdets medlemmer om å stille til valg. Det er avgjørende for komiteen at disse vervene er besatt 
for at vi skal kunne oppfylle vårt formål. 

Komitéen har møter kl 18:00 i Vestre Strandgate 19a den første onsdagen i hver måned.  

 

I fellesskap 

 

OR-komitéen OSSK 
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Rapport Aktivitetskomiteen September 2018 

 

Aktivitetskomiteen holder møter i Vestre Strandgate 19a, Kristiansand, kl 
18.00, den andre onsdagen i hver måned.  

Bragdøya 2018 er ferdig avviklet. I år så var det 353 registrerte rusavhengige. 
Regnskapet er ikke ferdig, men foreløpig ser det ut til å bli et overskudd på ca 
10000,- 

Komiteen har hatt en evaluering av arrangementet. Vi har kommet fram til at 
det meste gikk som det skulle, vi var godt forberedt og vi er fornøyd med 
arrangementet. Det ble også notert at Kystlaget igjen har brukt NA-medlemmer 
som vertskap under arrangementet, noe som faktisk er et kontraktsbrudd. I 
tillegg så kan vi rapportere om en holdning fra NA-medlemmer der de 
tilsynelatende ikke er villige til å betale det arrangementet koster. Vi ser 
fremdeles at institusjoner og behandlingssteder går i mot våre råd om å utebli 
fra arrangementet. Jeg fikk bekreftet av Vara-Delegat at Fossum Kollektivet var 
til stede på øya. Framtoningen i hvordan denne personen sa dette til meg som 
leder opplevde jeg som provoserende. Det deltok også flere danske 
institusjoner på arrangementet.  

Regionen har fått brev fra Fossum Kollektivet i august, med kopi til OSSK 
Aktivitetskomiteen, der Fossum Kollektivet gir et svar på brevet som OSSK 
sendte dem i februar i år. Dette er en sak vi tar videre på vårt neste møte i 
komiteen. I tillegg til dette vil vi utarbeide et brev til Områdene og Regionen. 

Det må påpekes at i år var det færre deltakere fra vårt eget område, noe vi i 
Aktivitetskomiteen synes er bemerkelsesverdig, i og med at det tross alt er 
gruppene i området som har vedtatt å arrangere Bragdøya i år.  

Sak til OSSK: Ønsker området Nyttårsfest 2018? 

I fellesskap                 
Ole Gundval                        
Leder, Aktivitetskomiteen 

 


