
  
 

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

ossk@nanorge.org 

 

      Narcotics Anonymous  Anonyme Narkomane 

 
Referat fra møte i OSSK, 16. juni 2004. 

 
Tilstede: 
Leder:     Helge  
Sekretær:    Trond E. 
Kasserer:    Roy 
RKM:     Lasse 
GSR Fredagsgruppa:   Tor 
Vara- GSR Fredagsgruppa:  Birgit 
GSR Fly Fri gruppa:   André 
GSR Gjør det enkelt gruppa:  Geir 
GSR Vennesla Heran gruppa: Guri 
Leder H&I-OI:   Ann Celin 
Leder Aktivitetskomiteen:  Jan Ivar 
----- 
Helge åpnet og ledet møtet. Ønsket spesielt André velkommen som ny GSR! 
Roy leste NAs 12 tradisjoner. Ann Celin leste NAs 12 konsepter. Jan Ivar leste 6. konsept. 
Geir leser 8. konsept i august. 
----- 
Presentasjonsrunde ble foretatt. 
----- 
Referat fra OSSK- møtet i mai 2004 lest.  
Kommentarer: 
Det skal likevel være OI- koordinator som skal velges i Regionen: 
Trond N. er nestleder i H&I-OI, ikke kasserer. 
----- 
Dagens agenda godkjent.. 
----- 
Rapporter: 
 
Leder: Trives godt med å sitte der. Ønsker å lede, ikke styre, og er rolig på at det er riktig. 
 
Sekretær: Har gjort det ”vanlige”. (Skrevet og sendt ut referater, hentet og fordelt post).  
 
Kasserer: Beklager at regnskap og budsjett ikke kom ut sammen med innkalling til dette 
møtet. Men nå er alt klart. 
 
Fredag: Møtene går greit. Fått ny vara- GSR. Åpne møter fungerer bra med ”speaker”. Det er 
bra i Fredagsgruppa. 
 
Fly Fri: Bra med folk på møtene. 5-6 på gruppesaksmøtene. Ellers bra.. 
 
Vennesla Heran: Står bra til. Gode møter. Alle verv besatt. Alt vel. 
 
Gjør det enkelt: Flott med nye lokaler, og ting er bra. Stor tjenestevillighet. 
 
H&I/OI: Planlegger møte på Loland behandlingssenter. Oppslagene er snart klare for 
utsendelse. 
 



 
Aktivitetskomiteen: Er godt i rute med de fleste ting ang. Bragdøya 2004. Forsikring er i 
orden. ”Speakere” til onsdagen og lørdagen er i orden. Også noen forhåndsregistreringer er 
mottatt. 
 
RKM: Rapport delt ut og lest opp. I tillegg skal det velges vara- kasserer, OI- koordinator, 
leder i oversettelseskomiteen og sekretær på regionsmøtet i oktober. 
Kommentarer til rapporten: 
Trond E. synes det er snålt at ikke litteraturkomiteen bruker egen e-post adresse for 
henvendelser til komiteen. 
Tor stusser litt over fremgangsmåten ang. et eventuelt Servicekontor. Mener det riktige vil 
være å først beslutte at det skal opprettes før priser innhentes. 
----- 
Post inn/ut: Diverse post til gruppene lagt i hyllene. Sendt ut referat.  
----- 
Saker: 

----- 
1. Regnskap og budsjett: 

a) Regnskap og budsjett for OSSK skal ut til gruppene for 
gjennomgang. 

b) Regnskap og budsjett HI/OI, OK. 
c) Regnskap Aktivitetskomiteen, OK. 

2. Valg i OSSK: 
a) RKM:   Ingen villige. 
b) Vara- RKM:  Ingen villige. 

3. Eventuelt: 
a) Kasserer forslå å opprette ”nettbank” for OSSK. Begrunnelse: Dette 

vil gjøre tjenesten som kasserer betraktelig enklere å gjennomføre. 
b) Tor foreslår å opprette et domeneområde på Internett med den hensikt 

å legge ut websider for OSSK. Denne vil også inneholde et stort 
antall e-post adresser som OSSK og gruppene i området kan gjøre seg 
nytte av. 

c) Trond foreslår å lage en hjemmeside for OSSK. Han har laget et 
forslag som kan sees på http://home.no.net/treidem frem til OSSK- 
møtet i august. 
 

----- 
 

 
Neste møte 18. august 2004! 
----- 

 
Møtet avsluttet med bønn om sinnsro!      
----- 
Trond E. (sekr.)  

http://home.no.net/treidem

