
REFERAT FRA NA OSSK (Område Sør Service Komitè)-møte 20.04.05 
 
 
Otto åpnet og ledet møtet. Vi innledet med en stunds stillhet for hvorfor vi er her og for hvem 
vi gjør tjeneste.  
Presentasjonsrunde på de som var til stede på møte: 
Otto  leder i OSSK, (OmrådeServiceKomitèen) 
Solveig sekretær i OSSK 
Marianne GSR NA sammen Kan Vi  
Roy  kasserer i OSSK 
Andrè  GSR (GruppeServiceRepresentant), NA Fly Fri 
Jarle  nestleder, HI/OI (Hospital&Institusjon/ Offentlig Informasjon) 
Per Arne GSR, Bare for I dag 
Trond N leder, HI/OI komiteen 
Didrik  GSR, NA Gjør Det Enkelt  
Janne  GSR, NA Vennesla Hæran  
Jostein  leder i Aktivitetskomitèen  
Therese  RKM (RegionsKomitèMedlem) 
Tor  GSR, NA Fredagsgruppa 
 
Didrik leste NA’s 12 tradisjoner. Therese leste NA’s 12 konsepter for tjeneste. 
Marianne leste NA’s 4. konsept. Therese leser NA’s 5. konsept neste møte. 
 
SAMVITTIGHETSMØTE i OSSK fra 18-19 
 
Vi brukte tiden og delte rundt forslagene til samvittighetsmøte 

HVA KAN JEG GJØRE FOR AT OSSK-MØTENE SK  EN ATMOSFÆRE AV TILFRISKNING? AL HA
KLARER JEG Å ”LYTTE” FØR JEG MÅ SNAKKE?  
VET JEG HVA VERVET MITT INNEBÆRER? HVILKE RETNINGSLINJER DET ER FOR VERVET 
MITT OG HVA SOM ER MITT ANSVAR? 
HVEM REPRESENTERER JEG I OSSK? MEG SELV, GRUPPA/ VERVET? 

Vi behøver å respektere andre medlemmer.  
Trygghet er viktig. Viktig å komme forberedt på møtene, samt å vite hva vervet 
innebærer. Møte presis. Engasjement er bra. Selvstendige meninger er bra, men kanskje 
ikke alltid de viktigste. Kommunikasjon. Lytte til ”nykommerne”. Det er lov å være 
uenig, men ikke ”kvalmende”. Atmosfære av tilfriskning er ikke bare fred og 
bedaglighet. Viktig å invitere en kjærlig Gud, slik vi oppfatter ham. Fokus på 
hovedformålet om å bringe budskapet videre. 
Konklusjon: Vi vil alle tjene NA. 
 
Referatsaker 
 
Solveig leste referatet fra forrige OSSK-møte. Referatet ble godkjent.  
 
Dagens agenda ble godkjent med en endring på sak 6. Skal vi flytte OSSK møtene den 
måneden regionen har møter? 
Eventueltsaker 

a. Budsjett for Bragdøya 05.  
b. Servicekontor i Området? (Fredagsgruppa) 
c. Skal vi arrangere Servicekonferanse i Område Sør neste år?  
d. Ny leder i HI/OI 
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Rapporter 
 
Leder; ingenting å rapportere  
Sekretær; syns det er godt å være her 
Kasserer; har overført 30000 til Regionen, og har i ettertid oppdaget at saken ikke var 
godkjent. Saldo kr 15324,42 
GSR, Sammen Kan Vi; Det går veldig bra. Positivt i gruppa. Problemet med litteratur og 
medaljer er løst. Gruppa har fått ny lokaler i Baptistkirka, Rådhusgata 19 vis a vis Tinghuset.  
Første møte der er mandag 25. april  
GSR, Fly Fri; Det fungerer bra, godt med folk på møtene. En ny på gruppesaksmøte. 
GSR, Bare for i dag; Godt med folk på møtene, men fortsatt få med tilhørighet i gruppa. 
Gruppa har møte onsdag formiddag 10.30 og har startet lørdagsmøter i NA-lokalene i 
Kongensgt. kl 18.30. Gruppa er stolt over å være først ute med ting!! Trenger folk med 
tilhørighet i gruppa.  
GSR, Gjør Det Enkelt; Gruppa fungerer bra. Godt med folk på møtene, fast med folk på 
gruppesaksmøtene. –Atmosfære av tilfriskning!!  
GSR, Vennesla Hæran; Godt med folk, men få nykommere og savner det. 
GSR, Fredagsgruppa; ikke noe spesielt å rapportere. 
 
Leder i Aktivitetskomitèen; Kasserervervet og sekretærvervet er besatt. Mangler nestleder. 
Gruppene blir oppfordret til å sende folk på møtene i Aktivitetskomiteen. Bragdøya krever 
ressurser- stort arrangement. Neste møte er 11.05 kl 19.30. Deler ut ansvarsområder, liste vil 
komme opp i lokalet. Det er viktig at de som setter seg på ansvarsområder vet hva ansvaret 
innebærer. Budsjettet sendes ut til gruppene, (se eventuelt).Parkering er ført som inntekt og 
utgift. Saltebua, leie to ekstra kvelder, mulighet hvis regn. Overskudd på budsjett 10.000 
(basert på tidligere regnskap). Innbydelsen til Bragdøya er sendt ut. Komiteen har bestemt at 
nyttårsaften skal feires samme sted som sist. 
 
Leder HI/OI; panellederne ved Loland og ARA er dyktige, møtene er gode. Problem, 
pasientene ved Loland blir ikke varslet om møtene.  
Fengselsmøtene går bra, fine møter, god oppslutning. Det er to personer som har trukket seg 
fra tjenesten i fengselet og det ble opplyst at det trengs kvinner. Vedkommende må stille på 
HI/OI-møte første onsdag i måneden. Interesserte må henvende seg til Helge eller Stein. 
OI-standen holder på å bli ferdig. Ellers så sier leder at han har trukket seg fra ledervervet i 
HI/OI. Web.siden: Notat fra Webansvarlig Trond E. Som påpeker at det er feil i forrige 
OSSK-referat. HI/OI-komiteen har ansvaret web.siden og Trond har verv som webansvarlig. 
www.naossk.org siden er godt besøkt (se vedlegg) 
 
RKM; ingenting å rapportere  
 
 
Post 
Inn: Invitasjon til Europaconvent ECCNA 22, Dublin, Irland 22-23-24 juli 2005 
 Referater fra OØSK2 (Område Øst Servicekomite 2) 
Ut:  Forslag til samvittighetsmøte, referat fra mars og agenda for april 
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http://www.naossk.org/


SAKER 
 
1. Innkjøp av bærbar PC? Flertallet gikk imot å kjøpe bærbar PC.   
 
2.   a.       Regnskap HI/OI. Godkjent 

b. Budsjett HI/OI. Leder syns det er trygt at gruppene følger med og sier det er en del 
som ikke er riktig på budsjettet. Det meste av OI-standen er kjøpt inn, noe mangler 
og beløpet som er på denne posten skulle stått på bankbeholdning som for øvrig 
var 12572 (inkludert stand) ved årsskiftet. Det er tidligere vedtatt å doble innrykk i 
Fædrelandsvennen derfor er det satt av 5000 til annonse mot 2900 i fjor. Leder sier 
at pga sommel i HI/OI er annonseringen kommet sent i gang så derfor er ikke 
denne summen større. Vedrørende diverse kostnader ble summen korrigert til kr 
815 (ikke 300) til 5000 jfr fjorårets budsjett. Betrodde tjenere får 
kjøregodtgjørelse, ingen skal ha personlige utgifter på å gjøre NA-tjeneste. 
Porto/rekvisita 3000,-da komiteen har som mål å sende ut en ny pakke til 
legestanden. Budsjettet ble godkjent (med forklaring). Leder vil sender det 
godkjente budsjettet ut til gruppene.  

 
3. Budsjettet for OSSK  Godkjent 
 
4. Valg av nestleder til OSSK.  
Det møtte ingen kandidater. Gruppene bes komme med kandidater til neste møte. Området 
trenger alle verv… 
 
5. Valg av kasserer i OSSK. Tre grupper hadde fremmet Roy som kandidat til vervet. 
Retningslinjene for valg i OSSK ble fulgt. Roy ble gjenvalgt. Han takket for tilliten og vil 
gjøre sitt beste. 
 
6. Skal vi flytte OSSK møtene den måneden som Regionen har møter? 
Tre grupper var for og tre grupper var mot dette. Saken ble ikke avgjort og sendes ut igjen til 
gruppene.  
 
7. Skal OSSK overføre 30.000 til Regionen? Alle GSR’ene stemte for dette.  
 
8. Eventuelt 

a. Budsjett for Bragdøya 05 sendes ut til gruppene, (se vedlegg).  
b. Servicekontor i Området? Forslag fra fredagsgruppa om å kjøpe en stasjonær PC til 

bruk for hvemsomhelst som gjør NA-tjeneste. Muligheter for grupper/ område et 
cetera. Området har allerede kopimaskin. Tor vil skrive et vedlegg med informasjon 
om forslaget som sendes ut til gruppene.  

c. Skal vi arrangere Servicekonferanse i Område Sør neste år? Forslag fra Fly Fri. 
d. Ny leder i HI/OI 

 
Neste møte i OSSK er 18.05.05 kl 18.00 
Møtet ble avsluttet med Sinnsrobønnen. 
 
 
Klem fra Solveig  
Sekretær 
- in loving service 
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