
Referat fra NA OSSK (Område Sør Service Komite) 16.11.2005 
 
Otto åpnet og ledet møtet. De som var her for første gang ble ønsket særlig velkommen. Det 
var Lita, Nils, Fred og Bente (som er tilbake etter en lang tids fravær). Vi innledet med en 
stunds stillhet, og inviterte en kjærlig Gud til å hjelpe oss med og ta gode beslutninger. Bente 
H. leste NA’s 12 tradisjoner, Solveig leste NA’s 12 konsepter for tjeneste og Willy leste NA’s 
11. konsept. …. leser NA’ s 12. konsept neste møte. 
 
Presentasjonsrunde på de som var til stede: 
Otto:  Leder i OSSK 
Solveig: Sekretær i OSSK 
Roy:   Kasserer i OSSK 
Jostein:  Stilte som kandidat til leder i Aktivitetskomiteen, (gjenvalg) 
Nils O.: Vara-GSR (GruppeServiceRepresentant) NA Bare For i Dag 
Jørn:   GSR NA Gjør Det Enkelt 
Lita:   Vara-GSR NA Gjør Det Enkelt  
Jarle:  Nestleder H&I/OI (Hospital&Institusjon/ Offentlig Informasjon) komiteen  
Lasse:  GSR NA Fredagsgruppa 
Willy:  GSR NA Mandalsgruppa 
Anders: GSR NA Fly Fri 
Kristian:  Nestleder i Aktivitetskomiteen  
Bente H.: GSR NA Vennesla Hærane (bare for i dag) 
Bente K.R: Vara-RKM (RegionKomiteMedlem) 
Elin:  GSR NA Sammen Kan Vi 
Fred:  Observatør 
  
 
Solveig leste referatet fra forrige møte. Godkjent med kommentar om at det er referert til feil 
måned. 
Agenda for møtet i dag ble godkjent 
Saker til Eventuelt:  
a) Kan OSSK regnskap og budsjett forskyves en måned (januar og juli)?  
b) Kan vi flytte OSSK-møtene til mandager? 
 
Post: ut: Referat fra november med vedlegg. Agenda for desember. 
 
RAPPORTER: 
 
Leder i OSSK: Avga skriftlig rapport 
Sekretær i OSSK: Ingenting å rapportere. 
Kasserer i OSSK:  Det er kommet inn 3500 fra Fredagsgruppa. Saldo på OSSK’s konto: 
17952.50.  
 
Sammen Kan Vi: GSR’en er ny i vervet. Hun rapporterte at det er masse folk på møtene og at 
det er mange på gruppesaksmøtene som vil gjøre service. Gruppa hadde ikke fått behandla 
saker til dette møtet for de hadde ikke referat og agenda. Under møtet i dag ble det oppklart at 
han som mottok posten fra sekretæren i område ikke var på møte. Gruppa ønsker at post til 
gruppa sendes til gateadressen: Rådhusgata 19. 
Vennesla Hærane: Stabil gruppe og fine møter 
Fly Fri: Fine tilfriskningsmøter. Gruppa feiret 8 årsdag sist torsdag. Mange tjenestevillige. 



Mandalsgruppa: Lite folk, men greie møter. 
Fredagsgruppa: Faste møter. Klarer å holde speakermøtene en gang i måned med god hjelp av 
villige speakere i fellesskapet. Det er få på gruppesaksmøtene. Det er en uting at det er de 
samme som går igjen på temalistene. Ett ledig verv. Har ikke gjort noe ”grep”. 
Gjør Det Enkelt: Går greit. Litt mindre folk på de siste møtene. 
Bare For I Dag: Bra! Av og på med folk, det vil si av og til lite folk. Vervene er fylt selv om 
det er få som møter på gruppesaksmøtene.  
 
Aktivitetskomiteen: Har sendt ut budsjett. Men tre grupper fikk ikke budsjettet før i dag. Det 
er alt 40 personer som påmeldt til Nyttårsfeiringen. Neste møte i Aktivitetskomiteen skal 
holdes på Dvergsnestangen. Skriftlig invitasjon til å delta på møtet ble delt ut til de 
tilstedeværende GSR’er. Sekretæren fikk kopi som sendes med referatet til de gruppene som 
ikke var representert her i dag.  
 
H&I/OI-komiteen: Møtene på ARA går bra. Det er en som er villig til å være ny panelleder på 
møtene på Loland. Det er klart for møter i Kristiansand Kretsfengsel. Web’en blir oppdatert 
jevnlig. Komiteen har fått invitasjon til legeseminar ved ARA. Komiteen vil ta kontakt med 
Mandalsgruppa vedr. henvendelsen om at de ønsket hjelp fra OI. (Se rapporter forrige møte).  
 
Vara-RKM: Leverte skriftlig rapport. Veldig bra jobbet!!! Hun rapporterer at hun ble tatt godt 
imot av Regionen. Tor Olaf er valgt til ny leder i Regionen. Se ellers saker til/fra regionen.    
 
SAKER: 
 

1. Valg av nestleder til OSSK. Ingen kandidater. Saken sendes ut til gruppene igjen. 
 
2. Valg av ny leder til H&I/OI komiteen. Ingen kandidater. Saken sendes ut til gruppene 

igjen. 
 

3. Valg av RKM (RegionKomiteMedlem). Ingen kandidater. Saken sendes ut til 
gruppene igjen. 

 
4. Valg av leder til Aktiviteetskomiteen. Bare for I Dag hadde fremmet Jostein til 

kandidat. Han samtykket i valget og Guidelines for valg i OSSK ble fulgt. Jostein ble 
valgt, konsensus. 

 
5. Budsjett for Nyttårsfeiring 2005/2006 ble ikke vedtatt. Leder ble bedt å ta med seg 

følgende kommentarer tilbake til komiteen: Samtlige grupper savner regnskap fra 
Bragdøya, og det ble påpekt at det ikke bør legges frem nytt budsjett før regnskap er 
ferdig. Leder begrunnet at regnskapet ikke var ferdig med at komiteen ikke har mottatt 
en søppelregning fra kommunen. En gruppe reagerte på at det ble krevd full pris for 
barn. En gruppe reagerte på at budsjettet var for høyt- store summer. Det ble også 
reagert på at budsjettet blir lagt frem sent, noe som også skjedde før Bragdøya. Vi har 
tidligere vedtatt nyttårsfeiring, og det ble presisert at det er budsjettet som ikke er 
godkjent. Samtidig er det viktig med prinsipper først. Leder fortalte at de har henta inn 
priser på mat, og at de bestiller mat ettersom hvor mange personer som melder seg på, 
noe som ikke kom frem på budsjettet som forelå på møtet i dag.                  
Konklusjon: Krav om at komiteen legger frem regnskap fra Bragdøya, med 
forbehold om regninger, neste møte. Samt budsjett for Nyttårsfeiring med de 
endringer/ forklaringer aktivitetskomiteen kommer frem til. 



 
6. Skal vi ha et vedtak vedr. ”Hvor mange GSR’er må være til stede på OSSK for at vi 

kan ta beslutninger? To grupper mente at det minimum burde være tre GSR’er tilstede. 
En gruppe mente at det bør være to GSR’er tilstede. En gruppe hadde ikke tatt stilling 
til spørsmålet. To grupper mente en GSR var nok. Den ene gruppa begrunnet det med 
at; ”dette ansvaret ligger på hver enkelt gruppe” og den andre med at; ”Det er 
gruppas ansvar å møte på møtene, samt å inneha vara-GSR og GSR”. Siden det ikke 
var konsensus tas saken opp igjen neste møte.  

 
7. Informasjon om kopimaskin/ tilbud. Det ble fremlagt et kampanjetilbud på kopimaskin 

kr 7500,- med serviceavtale kr 60 pr måned, og 7,05 øre per kopi. Alle GSR’ene 
stemte for dette forslaget. Lasse finner ut av hva som trengs med foretaksnummer. 

 
8. Saker til/ fra Regionen 
• Fellesskapsutviklingskomite. Det ble foreslått å danne en fellesskapsutviklingskomite 

siden det hverken blir valgt H&I- eller OI-koordinator. Komiteen skal ta seg av 
oppgavene disse vervene var tiltenkt. Argumenter som kom frem i dag var at det er bra 
med team-jobbing i stedet for å være alene som koordinator. Samt at det er viktig å 
være flere på koordinatoroppgavene. Kreativ ide. Det viktigste er at jobben blir gjort. 
Imidlertid er det viktig med en ansvarlig. 

• Litteraturkomiteen. Kan litteraturkomiteen bruke postoppkrav? Alle de som var 
tillstede var positivt innstilt, men dette er ennå ikke tatt opp som en sak. Flere grupper 
som var representert her i dag har ikke mottatt regning fra litteraturkomiteen. Det ble 
også kommentert at det tidligere lå regning i pakken fra komiteen. 

 
9. Eventuelt 

a) Kan OSSK regnskap og budsjett forskyves en måned? Saken ble strøket. 
 
b) Kan vi flytte OSSK-møter til mandager? Det var konsensus for dette i komiteen. 
Møtene flyttes til tredje mandag i måneden.   
c) Aktivitetskomiteen: Regnskap Bragdøya 2005 
d) Aktivitetskomiteen: Budsjett Nyttår 2005/2006 
e) HI&OI: Regnskap andre halvår 2005 og budsjett for første halvår 2006 
f) OSSK: Regnskap andre halvår 2005 og budsjett for første halvår 2006 
g) På forespørsel ble det ble informert om at: Basic Text finnes på engelsk. Just for 
Today finnes ikke i godkjent oversettelse på norsk. 
 

 
Neste møte i OSSK er mandag 19. desember 18.00 
 
 
Klem fra Solveig 
 
Sekretær – in loving service!!!  
 


