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REFERAT FRA OSSK-MØTE 19.12.01 
 
TILSTEDE: 

 
LEDER: Stein 

NESTLEDER: Ester 

SEKRETÆR: Åse 

KASSERER: Trond N. 

GSR FREDAGSGRUPPA: Lasse 

GSR GJØR DET ENKELTGRUPPA: Geir 

GSR SAMMEM KAN VIGRUPPA: Anne 

GSR FLY FRIGRUPPA: Geir S. 

VARAGSR FLY FRIGRUPPA: Undis 

LEDER HI/OI KOMITEEN: Otto 

LEDER AKTIVITETSKOMITEEN: Jan Ivar 

VARA Regionskomitémedlem: Helge 

 

Det ble ønsket velkommen og vi hadde en stille stund – om hvorfor vi er her og gjør 

tjeneste.Nas 12 tradisjoner og 12 konsepter ble lest opp.Ester leste det 12. konseptet og geir 

leser det 1. konseptet neste gang.Vi hadde en presentasjonsrunde hvor hver enkelt presenterte 

seg – og hvilken tjeneste man har. 

 

DAGENS AGENDA: 

Godkjent 

 

EVENTUELT: 

Ingen saker 

 

RAPPORTER FRA OSSK: 

 

LEDER: Ingenting å rapportere. 

NESTLEDER: Ingenting å rapportere. 

SEKRETÆR: Ville bare ønske alle en god jul. 

KASSERER: Saldoen på OSSK sin konto er kr. 12953,42.Det har gått ut 20 kr. Til en giro. 

FREDAGSGRUPPA: Stort sett vel, mye folk, mye faste folk, noen nye, og noen nye på 

gruppesaksmøte(bra). 

FLY FRIGRUPPA: Alt står bra til, mange faste og mange nye folk.Vil bare komme med en 

opplysning om – at det er kommet et ønske om å starte NA møter på lørdager.Interesserte kan 

henvende seg til Marita, det kommer lapp på oppslagstavla ang. dette. 

SAMMEN KAN VIGRUPPA: Bra oppslutning på møtene, har fått ny kaffekoker, sliter ennå 

med gruppesaksmøtene. 

GJØR DET ENKELTGRUPPA: Bra oppmøte, 2 nye på gruppesaksmøte. 

HI/OI-KOMITEEN: På forrige møte fikk alle i oppgave – å tenke seg godt om – om det er 

plasser(områder) hvor HI/OI ikkje har vært.Bla. Foreningen Mot Stoff, gjort framstøt mot 2 

avd. på Eg Psykriatiske Sykehus(2 rusrelatert avd.).Brev er sendt til Lolandsheimen.En fin 

kjerne på forrige møte, et veldig konstruktivt møte. 

AKTIVITETSKOMITEEN: Hadde et veldig konsrtuktivt møte (28.11.01), og fikk besatt alle 

vervene.Kom langt ang. nyttårsaften( fått låne peisestua, garderoben – ikke treningsrommet i 

år).Har kontaktet Lasse ang. musikk – det lot seg ikke gjøre.Har fått låne utstyr av Tor 

Einar.Stort sett handlet inn alt som trengs til nyttårsaften.Bra giv i komiteen nå, og positive 

medlemmer.Har sendt ut 2 brev ang. bestilling av Bragdøya (uke 30) og til parkvesenet har pr. 

dags dato ikke fått svar på disse brevene ennå.Fikk  med andre ord gjort et skikkelig 

skippertak på forrige møte, og er i rute. 

VARA RKM:Leste referat fra forrige regionsmøte ( 24.11.01) .Referatet ligger i RKM-

permen ( den står i hylla i lokalet vårt), hvor de som er interessert kan lese det. Saker og info 
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som skal ut til gruppene, kommer som et vedlegg til OSSK- referatet samt innkallesen til 

neste OSSK- møte. 

 

En del meningsutvekslinger og spørsmål ang. Regionen, om den fungerer som den skal. Neste 

Regionsmøte er i Kr.sand 23.02.02 kl. 11.00, hvor alle som vil – kan komme. 

 

POST INN/UT: Ingenting 

 

EN KOMMENTAR: Om den som henter posten – kan åpne all post som det står NA på (ikke 

spes. post som er adr. til grupper/komiteer). 

 

SAKER: 

 

1.HVORDAN ARRANGERER VI INNKJØP AV LITTERATUR (INFO FRA VARARKM) 

? 

 

VARARKM informerte oss om at det fra Østlandet er ønskelig om at vi får til en slik 

ordning.På Østlandet er det en person som tar seg av dette.Det kommer en pakke, og hver 

gruppe får hver sin regning – slik foregår det der i praksis. 

 

Det ble en del meningsutvekslinger ang. dette, om det skulle være ett verv/ eller ikke. 

GSRene tok en avgjørelse på dette – om det skulle være ett verv  eller ikke.Alle GSRene ble 

enige om at det ikke skulle være ett verv. 

Etter en del meningsutvekslinger igjen, tok GSRene en avgjørelse om denne oppgaven ( 

bestilling av litteratur) skulle legges til Nestledervervet( nestleder i OSSK). 

Alle GSRene var enige om dette. 

 

En opplysning ang. dette: Det vil ligge en eske i lokalet vårt, hvor hver gruppe kan bestille 

litteratur. Denne esken vil bli tømt – siste fredagen hver mnd. 

 

2. SKAL VI FORSKYVE VALG, HALVÅRSRAPPORTER, BUDSJETT, 

FORHANDLINGER I OSSK –MED EN MND.(FOR Å IKKE HA DETTE MIDT I FERIEN) 

? 

 

Fly Frigruppa: ja, Fredagsgruppa: ja, Sammen Kan Vigruppa: ja, Gjør Det Enkeltgruppa: nei ( 

vil forskyve det andre veien). 

 

Det ble ikke konsensus i denne saken, ved første avstemning. 

 

Etter en del meningsutvekslinger ang. denne saken, ble det en ny avstemning fra 

GSRene.Konklusjonen fra denne avstemningen, ble enighet fra alle GSRene – om å forskyve 

det tilbake. ( desember/ juni) 

 

3. SAMVITTIGHETSMØTE FOR OMRÅDE SØR – SERVICE KOMITE.  

    YTER SERVICEKOMITEEN OG UNDERKOMITEENE DEN SERVICE DE ER SATT 

TIL OG GJØRE ? OG KAN SERVICEKOMITEEN TA FERIE I JULI ? 

 

GSRene var enige om at Servicekomiteen kan ta ferie i juli. 

 

Det var et bra samvittighetsmøte, hvor det bla. kom fram at servicekomiteen og 

underkomiteene gjør en god jobb. 

 

Det kom også fram at det er veldig viktig, at sakene som blir tatt opp i OSSK – blir diskutert 

skikkelig. 

FRANS AV ASISSI                                                             SINNSROBØNNENPRØV MED 

SERVICE DET VIRKER      SEKRETÆR                 Åse 


