
  
 

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

ossk@nanorge.org 

 

      Narcotics Anonymous  Anonyme Narkomane 

 
Referat fra OSSK- møte, 21. april 2004. 

 
Tilstede: 
Leder:     Helge 
Nestleder:    Otto  
Kasserer:    Roy                
Sekretær:    Trond E. 
RKM:     Lasse 
Vara RKM:    Therese 
GSR Bare for i Dag gruppa:  Jostein 
GSR Vigeland Sinnsrogruppe: Diana 
GSR Fredagsgruppa:   Tor 
GSR Fly Fri gruppa:   Åse 
Leder H&I-OI:   Ann Celin 
Leder Aktivitetskomiteen:  Jan Ivar 
----- 
Helge åpnet og ledet møtet. 
Ann Celin leste NAs 12 tradisjoner. Lasse leste NAs 12 konsepter. Tor leste 4. konsept. 
Therese leser 5. konsept i mai. 
----- 
Presentasjonsrunde ble foretatt. 
----- 
Referat fra OSSK- møtet i mars 2004 lest.  
Ingen kommentarer. 
----- 
Dagens agenda godkjennes med tillegg sak 3 d). 
----- 
Rapporter: 
 
Leder: Trives ikke i rollen som leder bl.a. fordi det ikke passer hans måte å være på. Ber om 
at alle forbereder seg godt slik at møtene kan bli enklere å gjennomføre. Ønsker å lede dagens 
møte, men er usikker på hva han vil gjøre i fremtiden. 
 
Nestleder: Gått en runde med seg selv, og beklager hvis noen føler seg støtt eller tråkket på i 
forbindelse med forrige møte. Står inne for rapporten fra sist møte. 
 
Sekretær: Har gjort det ”vanlige”. (Skrevet og sendt ut referater, hentet post).  
Obs! vi har fått ny e-post adresse: ossk@nanorge.org  
 
Kasserer: Har overført kr. 9284,28 til H&I-OI komiteen, betalt postboksleie kr. 620,-. 
Saldo pr. 1. april: kr. 24304,41.  
Mener det er tungvint å ikke ha tilgang til kontoen, men regner med å ha dette i orden til neste 
gang. 
 
Bare for i Dag: Møtene går bra, men tingene rundt med tanke på verv og annet er mindre bra. 
 
Vigeland Sinnsrogruppe: Deler ut ”flyers” til Hawaiian Party 31. juli kl. 16:00. 
 
Fly Fri: Går bra. Mye folk på møtene, og også på gruppesaksmøtene. 



 
 
Fredagsgruppa: Ikke noe spesielt å rapportere. Går greit. 
 
H&I/OI: Beklager å ikke ha møtt sist gang.  
Det er en fin gjeng i komiteen. Møtene på A- klinikken går sin gang. Har holdt 
informasjonsmøte på Loland Behandlingssenter. Fengselsmøtene går greit. Har vært på RISK 
og presentert NA i forbindelse med et kurs som skal motivere rusavhengige for behandling. 
De oppdaterer også oppslagene om NA- møter som henger rundt forbi. 
Det ble opplyst at den regionale litteraturkomiteen ber OI om å sende dem oppdatert 
møteinformasjonen fra område sør. 
 
Aktivitetskomiteen: Ut til gruppen går budsjettforslag for Bragdøya 2004, pluss søknad om 
en ekstraordinær bevilgning på kr. 2500,- for å dekke diverse utgifter frem til arrangementet 
starter. 
Invitasjoner er sendt ut. Minner om logokonkurranse. Søknad sendt Parkvesenet om 
arrangementet. Kontrakt inngått med Kystlaget om leie av området med fasiliteter. Kun 
detaljer gjenstår angående frakt av musikkanlegg. Holder også på med å utarbeide 
retningslinjer for ansvarsområdene under arrangementet.  
 
RKM: Mottatt post angående konvent i Ukraina. ECCNA 21 i Frankfurt 23. – 25. juli 2004.  
Vara- RKM takker Otto for måten forrige møte ble gjennomført. 
 
Ad-hoc litteratur: Ikke tilstede. Rapport lest. 
----- 
Post inn/ut: Diverse post til gruppene lagt i hyllene. Sendt ut referat. 
----- 
Saker: 

1. Vigeland Sinnsrogruppe og Mandalsgruppa foreslår å begrense OSSK- møtene 
til maks 2 timer. Ingen enighet om dette. Nye forslag legges frem. (Se Eventuelt). 

2. Etter avstemming ble det besluttet å overføre kr. 8000,- til H&I-OI komiteen. 
3. Ledige verv i regionen: 

a) Vara delegat:   Ingen kandidater. 
b) OI- koordinator:  Ingen kandidater. 
c) Vara- kasserer:  Ingen kandidater. 
d) Leder i telefonkomiteen: Ingen kandidater 

4. Eventuelt: Disse sakene kommer opp neste møte: 
a) Budsjett for ”Bragdøya 2004”. 
b) Søknad fra Aktivitetskomiteen om ekstra bevilgning på kr. 2500,- til dekke av 

diverse utgifter frem til ”Bragdøya 2004” starter. 
c) Forslag om å tidsbegrense OSSK- møtene til: 

I. 2 timer. 
II. 3 timer. 
III. Eventuelt la det være som nå. 

----- 
Neste møte 19. mai 2004! 
----- 
Møtet avsluttet med bønn om sinnsro!      
----- 
Trond E.  (sekr.)  


