
Referat fra OSSK møte 19.09.01 
 

 

Tilstede: 
Leder:                                     Stein 

Sekretær:              Birgit 
Kasserer   Trond 

GSR Fredagsgruppa: Lasse 

GSR Fly Fri:               Åse 

GSR  Sammen kan vi:         Anne 

GSR Gjør det enkelt: Jan Ivar 

Leder Aktivitetskomiteen:  Ester (avtroppende) 

Leder HI/OI komiteen: Otto 

RKM regionskomitemedlem:Roy 

VARARKM:                         Helge 

     
 

Ønsket velkommen, stille stund. NA’s tolv tradisjoner og 12 konsepter ble lest opp. Åse leste 

9. konsept. Trond leser 10. konsept neste gang.Hadde presentasjonsrunde hvor hver enkelt 

presenterte seg og hvilken tjeneste man har. 

 

Godkjenning av referat fra forrige OSSK møte.  

Referat fra forrige møte ble lest opp. Kommentarer: Skrivefeil vedrørende sak 2 angående 

HI/OI medførte en del forvirring. Det skal være budsjett istedefor regnskap. Ellers godkjent. 

                                                   

Dagens agenda: godkjent. 

 

Eventuelt: 

*Annonsene i Fædrelandsvænnen 

*Valg i regionen. 

*Telefonvakt tjenesten 

*Bestilling av litteratur 

*Oppslagstavla 

*Valg av ny nestleder i OSSK 

 

Rapporter 
 

OSSK: 

Leder: Ingenting å rapportere. 

Sekretær: Takket seg 

Kasserer: Saldo pr.i dag Kr. 15.978,92 

Fredagsgruppa: Det ruller og går. Alt bra. 

Fly Fri: Alt vel. Veldig bra frammøte. Oppfordring fra kaffekoker om at de som har 

møtevirksomhet på onsdager rydder etter seg. 

Sammen kan vi: Bra oppslutning.  Vi har ikke besatt alle verv. 

Gjør det enkelt: Veldig ok. 

 

 



HI/OI: 

Vi er tre i komiteen nå. Har vært på informasjonsmøte på RISK. Stor uvitenhet om NA i 

hjelpeapparatet. Har fått henvendelse fra Kristiansand kretsfengsel vedrørende møter i 

fengselet. Har møte med fengselsledelsen 2/10 for å bli enig om hvordan disse møtene skal 

foregå praktisk. 

 Aktivitetskomiteen: 

 Evalueringen vedrørende Bragdøya 2001 ble lest opp. Kommentar på at det var en trykkfeil 

angående loddsalget. Det kal være kr. 5949.- istedenfor kr. 5494.-.. 

Spørsmål om å få beholde kr.4.000.- av overskuddet. Dette ble enstemmig vedtatt av GSRene. 

Saldo fra Bragdøyatreffet 2001 kr. 31.605,85. (se vedlegg). 

RKM: 

Leste opp rapport fra regionsmøte 18/8-01. Det er 7 ledige verv i regionen som skal fylles 

neste gang som er 24/11-01. Kommentar: Regionen minus på konto`n? Meningsutvekslinger 

vedrørende pengeflyten. Område sør ønsker nøyaktige opplysninger. 

Post inn/ut: ingenting 

Referat OØSK/OØSK 2: Intet relevant for OSSK. 

 

Saker 
Sak 1. Ny leder i aktivitetskomiteen 

Fredagsgruppa 1 kandidat (Jan Ivar), Fly Fri ingen kandidater, Gjør det enkelt ingen 

kandidater, Sammen kan vi ingen kandidater. Da kandidaten har verv som GSR går saken 

videre til neste gang. 

Sak 2. Ny sekretær i OSSK  

Sammen kan vi ingen kandidater, Gjør det enkelt ingen kandidater, Fly fri en kandidat 

Fredagsgruppa ingen kandidater. Da også denne kandidaten er GSR går saken videre til neste 

gang. 

Sak 3.  

Kasserer leste opp budsjettet til OSSK NA. En del meningsutvekslinger vedrørende summene 

på budsjettet. Meningsutvekslinger angående pengeflyten og om hvor mye som skal sendes til 

regionen. Opprinnelig forslag på å sende kr. 40.000 ble til slutt til at vi sender kr. 30.000 til 

regionen. 

Det var også enighet om å fortsette med annonsene i Fædrelandsvennen og at HI/OI skal få 

 kr. 3.000 til dette formål. 

Eventuelt 

* Det trengs kandidater til 7 verv i regionen: Valg nesteregionsmøte 24.11-01. 

 Disse vervene er: Nestformann i regionen, sekretær, formann i litteraturkomiteen, delegat, 

varadelegat, HI koordinator, OI koordinator. GSRene tar dette med ut til gruppene. 

* Telefonvakt tjenesten: Informasjonsmøte angående denne tjenesten i møtelokalet vårt  

24.10.01 kl. 18.00. Er villigheten tilstede inviterer RKMen Åshild hit til Kr.sand. 

* Bestilling av litteratur: Spørsmål fra regionen om at en person har ansvaret for bestilling 

av litteratur i område sør. Dette fungerer bra i andre områder. 

* Oppslagstavla 

* Valg av ny nestleder i OSSK. 

 

Frans av Asissi   Sinnsrobønnen In loving service Birgit 

 

 

 

 

 


