
REFERAT FRA NA OSSK (Område Sør Service Komitè)-møte 18.05.05 
 
 
Otto åpnet og ledet møtet. Vi innledet med en stunds stillhet for å tenke på hvorfor vi er her 
og for hvem vi gjør tjeneste. Roy leste NA’s 12 tradisjoner. Marianne leste NA’s 12 konsepter 
for tjeneste. Therese leste NA’s 5. konsept. Marianne leser NA’s 6. konsept neste møte. 
 
Presentasjonsrunde på de som var til stede på møte: 
Otto  leder i OSSK, (OmrådeServiceKomitèen) 
Solveig sekretær i OSSK 
Roy  kasserer i OSSK 
Therese  RKM (RegionsKomitèMedlem) 
Diana  vara-RKM 
Marianne GSR (GruppeServiceRepresentant), NA sammen Kan Vi  
Tommy vara-GSR, Bare for I dag 
Birgit  vara-GSR, NA Fredagsgruppa  
Janne  GSR, NA Vennesla Hæran  
Rune  vara-GSR, NA Vennesla Hæran  
Jarle  nestleder, HI/OI (Hospital&Institusjon/ Offentlig Informasjon) 
Jostein  leder i Aktivitetskomitèen  
 
Referatsaker 
 
Solveig leste referatet fra forrige OSSK-møte. Referatet ble godkjent.  
 
Dagens agenda ble godkjent etter en diskusjon vedrørende sak 4. :Servicekontor i området? 
fordi Fredagsgruppa hadde vedtatt å trekke saken. Da saken har vært ute i gruppene ble det 
besluttet at den skulle bli stående på dagens agenda og tas opp under saker. Det ble også 
påpekt at det i en gruppe hadde vært usikkerhet om benevnelsen område i samme sak på 
dagens agenda i OSSK. Saker her gjelder område sør.   
Eventueltsaker 

a. Valg av ny Vara-RKM. (Diana har bestemt seg for å trekke seg fra vervet pga dødsfall 
og sykdom i familien). 

b. Skal OSSK ta ferie i juli? 
 

Rapporter 
 
Leder; ingenting å rapportere  
Sekretær; er nesten ferdig med ajourføring av loggbok/prinsippvedtak og har glemt å hente 
posten i dag. 
Kasserer; opplyste at det kom inn penger fra to grupper i januar og februar. Siden er det ikke 
kommet inn noe penger og det nærmer seg tiden han skal sette opp nytt budsjett ønsker han 
derfor å vite om de gruppene som har byttet lokale fortsatt vil støtte OSSK eller om de sender 
penger andre steder. Han har overført kr 10100,- (som vedtatt på budsjett) til HI/OI. Saldo kr 
5221,92 
GSR, Sammen Kan Vi; Fornøyd med de nye lokalene; (Baptistkirka, Rådhusgata 19 vis a vis 
Tinghuset). Syns det er bra at NA blir spredd geografisk byen. 
GSR, Bare for i dag; Går greit. Møter onsdag og lørdag. 
GSR, Fredagsgruppa; Går bra. Ledige verv. Skal ha samvittighetsmøte. 
GSR, Vennesla Hæran; Bare velstand. Bra møter og bra med folk 
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Leder i Aktivitetskomitèen; Fantastisk å være i kommiteen. De er ikke mange, men en fin 
gjeng og de blir glade hvis det kommer flere. Liste over ansvarsområder på Bragdøya er snart 
fulltegnet med ansvarlige for de forskjellige tjenestene. Leder føler de har kontroll på det som 
skal skje i sommer. 
 
Leder HI/OI;  avga skriftlig rapport, (se vedlegg). 
 
RKM; avga skriftlig rapport, (se vedlegg). Ellers informerte hun oss om at på OSSK-møte i 
juni ville vervet komme på eventuelt. (Det blir nytt valg av RKM da hun snart har vært RKM 
i ett år).  
 
Post 
Ut:  Referat fra april og agenda for mai 
  
 
SAKER 
Vi åpnet med en stunds stillhet og inviterte en kjærlig Gud til å veilede oss til å ta fornuftige 
beslutninger… 
 
1. Valg av nestleder til OSSK.  
Det møtte ingen kandidater. Gruppene bes komme med kandidater til neste møte. Vervet har 
ikke vært besatt siden januar-05. 
 
2. Skal vi flytte OSSK møtene den måneden som Regionen har møter? 
To grupper var for og to grupper var mot dette. Saken ble ikke avgjort og sendes ut igjen til 
gruppene. Neste gang vil saken bli avgjort med simpelt flertall. 
 
3. Budsjett for Bragdøya 05 sendes ut til gruppene, (se vedlegg).  
Alle gruppene godtok budsjettet med kommentarer til budsjettet som leder for 
Aktivitetskomiteen ble bedt om å ta med tilbake til komiteen. 1)Det er tidligere vedtatt at 
Bragdøya skal være et non-profit arrangement og det ble påpekt at det måtte jo gå an å sette 
ned prisen på for eksempel registrering. 2) Budsjettet ble lagt frem sent, og dette kunne også 
virke som en taktikk for at det kunne blitt konsekvenser om ikke budsjettet ble vedtatt.  
 
4. Servicekontor i Området?  
Siden fredagsgruppa trekker forslaget og gruppene hadde tatt opp saken ble det først en 
diskusjon. Det ble vedtatt at saken trekkes tilbake og at hva som skjer videre er opp til 
gruppene om de vil fremme saken.  
 
5. Skal vi arrangere Regional Servicekonferanse i Område Sør neste år?  
Alle gruppene var for dette. Leder tar en telefon til GSR i Fly Fri og underetter ham om dette.  
Og sjekker ut om gruppa har noen planer om dette da vi må legge inn bud.   
 
6. Ny leder i HI/OI 
Ingen valgt. Jarle var foreslått fra en gruppe, men var ikke blitt spurt. Han har ikke nok rusfri 
tid, og ønsker selv å fortsette som nestleder. Saken sendes tilbake til gruppene.   
 
7. Eventuelt 

a) Valg av vara-RKM (2 års rusfri tid). 
b) Vi vedtok at OSSK tar ferie i juli måned. 
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Neste møte i OSSK er 15.06.05 kl 18.00 
 
 
Møtet ble avsluttet med Sinnsrobønnen. 
 
 
Klem fra Solveig  
Sekretær 
- in loving service 
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