
  
 

Område Sør Servicekomité (OSSK) 
P. boks 58, 4661 Kristiansand S 

ossk@nanorge.org 

 

      Narcotics Anonymous  Anonyme Narkomane 

 
Referat fra møte i OSSK, 15. september 2004. 

 
Tilstede: 
Leder:     Helge 
Kasserer:    Roy 
Sekretær:    Trond E. 
Vara- GSR Fredagsgruppa:  Birgit 
Vara- GSR Gjør det enkelt gruppa: Didrik 
Vara- GSR Vennesla Heran gruppa: Janne 
GSR Mandalsgruppa:   Willy 
GSR Bare for i dag gruppa:  Jostein 
GSR Sammen kan vi gruppa:  Marianne 
GSR Fly Fri gruppa:   André 
Vara- GSR Fly Fri gruppa:  Anders 
Leder H&I/OI komiteen:  Anne-Celin 
Leder Aktivitetskomiteen:  Jan Ivar 
Kandidat til RKM:   Therese 
Kandidat til vara- RKM:  Diana 
----- 
Helge åpnet og ledet møtet. Komiteen ønsket spesielt Anders velkommen som ny vara- GSR! 
Vi begynte med en stille stund for å tenke på hvorfor vi gjør tjeneste, og på dem vi tjener. 
Roy leste NAs 12 tradisjoner. Ester leste NAs 12 konsepter. Therese leste 9. konsept. 
André leser 10. konsept i oktober. 
----- 
Presentasjonsrunde ble foretatt. 
----- 
Referat fra OSSK- møtet i august 2004 lest.  
Kommentar: Riktig sum i kasserers rapport skal være kr. 39417, 42 
----- 
Dagens agenda godkjent med tillegg sak 5, og med henstilling om at det i innkallingen ikke henvises 
til nettsider som ikke er godkjent av OSSK. 
----- 
Rapporter: 
 
Leder: Synes det er greit å være leder. Ønsker å utfordre komiteen om å komme med nye ting, slik at 
vi kan utvikle oss. 
 
Nestleder: Rapport lest opp. 
 
Sekretær: Har gjort det ”vanlige”. (Skrevet og sendt ut referater, hentet og fordelt post).  
 
Kasserer: Beholdningen er på kr. 67501,42. Har ennå ikke opprettet Nettbank.  
På spørsmål om det ikke er på tide å sende penger til for eksempel Regionen, opplyses det at i følge 
budsjettet skal det skje i løpet av høsten. 
 
Sammen kan vi: Fungerer bra. Alle verv besatt. 
 
Gjør det enkelt: Fungerer for tida. Folk blir. God spredning på folk med hensyn til lang/kort rusfri 
tid. 
 
Fly Fri gruppa: Greit med folk på møtene. Ikke noe spesielt å rapportere. 
 
Mandal: Lite folk for tida, men det går greit. 
 



 
Vennesla Heran: Ingenting å rapportere, alt gjenge greit. 
 
Bare for i dag: Ikke noe spesielt. Alt går bra. 
 
Fredag: Har ikke mottatt informasjon om at Fredagsgruppa har noe å rapportere. 
 
Litteratur ad-hoc: Rapport lagt frem og lest opp. Regnskap lagt frem. Ester mottar applaus! 
 
H&I/OI: Godt oppmøte sist. Bortsett fra en glipp vedr. infomøte på A- klinikken går møtene greit. 
Sender rapport til sekretæren som skal ut sammen med referatet. Anne-Celin går av som leder neste 
måned. Hun mottar applaus for sin innsats! 
 
Aktivitetskomiteen: Overført til OSSK overskudd fra ”Bragdøya 2004”, kr. 16000,- og 7. Tradisjon 
på kr. 3084,-. Evalueringsrapport lest opp. Nytt i år er at folk møter opp på møter også etter at 
arrangementet er avsluttet. Budsjett for nyttårsfeiring legges frem neste møte. Arrangementet skal 
eventuelt holdes på Dvergsnestangen. Applaus for Aktivitetskomiteen! 
Jan Ivar ønsker å fratre som leder i komiteen, men vil sitte til ny leder er valgt. 
----- 
Post inn/ut: Diverse post til gruppene lagt i hyllene. Mottatt: ”NAWS NEWS”. Sendt ut referat.  
----- 
Saker: 
 

1. Forslag om å opprette domeneområde: 
Gruppene kunne ikke enes om dette. Saken vil komme opp igjen, og det vil da stemmes over 
forslaget. 

2. Forslag om hjemmeside: 
Gruppene kunne ikke enes om dette. Saken vil komme opp igjen, og det vil da stemmes over 
forslaget.  

3. Ledige verv i regionen: Vara-kasserer 
OI-koordinator 
Leder i oversettelseskomitee 
Sekretær 

 Det var ingen kandidater tilstede på dette møtet. 
4. Valg i OSSK:   

a)   RKM:  Therese ble valg til RKM. 
b)   Vara- RKM:  Diana ble valgt til vara- RKM. 

5. Servicekonferanse: 
I forbindelse med at det søkes arrangert servicekonferanse i NA Regionen Norge foreligger 
det 2 forslag: 

a) Fly Fri gruppa foreslår at OSSK søker om å få arrangere konferansen i 
Område Sør. Alle gruppene er enige i forslaget. 

b) Vennesla Heran gruppa foreslår Bente H. som kandidat til leder av en 
eventuell Servicekonferanse. I forslaget ligger det at hun også blir leder av 
en ad hoc- komité som skal forberede og legge frem søknad fra vårt område 
på regionsmøtet i oktober. Alle gruppene er enige i forslaget. 

6. Eventuelt:  
a) H&I/OI- leder skal velges. 
b) Aktivitetskomité- leder skal velges. 
c) Fly Fri gruppa foreslår at alle servicemøter holdes røykfrie, både før, under  
  og etter møtene. 
d) Budsjett for nyttårsfeiring legges frem neste møte. 

 
----- 

 
Neste møte 20. oktober 2004! 
----- 
Møtet avsluttet med bønn om sinnsro! 
----- 
Trond E. (sekr.)  


