Referat fra NA OSSK (Område Sør Service Komite) 16.01.2006
Otto åpnet og ledet møtet. Line og Dan var her for første gang og ble ønsket velkommen. Vi
innledet med en stunds stillhet, og inviterte en kjærlig Gud til å hjelpe oss med og ta gode
beslutninger. Bente leste NA’s 12 tradisjoner, Ester leste NA’s 12 konsepter for tjeneste og
Anders leste NA’s 1. konsept. Ester leser NA’ s 2. konsept neste møte.
Presentasjonsrunde på de som var til stede:
Otto:
Leder i OSSK
Solveig:
Sekretær i OSSK
Roy:
Kasserer i OSSK
Anders:
GSR (GruppeServiceRepresentant) NA Fly Fri
Elin:
GSR NA Sammen Kan Vi
Line:
GSR NA Kvinnegruppa ”Nytt Håp”
Jostein:
Leder i Aktivitetskomiteen
Bente:
Vara-RKM (RegionKomiteMedlem)
Nils:
Vara NA Bare For i Dag
Dan:
Vara-GSR NA Fredagsgruppa
Jarle:
Leder H&I/OI (Hospital&Institusjon/ Offentlig Informasjon) komiteen
Stein:
Nest-leder H&I/OI (Hospital&Institusjon/ Offentlig Informasjon) komiteen
Jørn:
GSR NA Gjør Det Enkelt
Ester:
GSR NA Vennesla Hærane
Solveig leste referatet fra forrige møte.
Kommentarer: Aktivitetskomiteens budsjett er godkjent. Aktivitetskomiteen trenger ikke hjelp
til å dekke underskudd. Nyttårsfesten i fjor gikk ikke i underskudd, men med kr 3627,- i
overskudd. Leder i aktivitetskomiteen har sjekket ut om det er skrevet ned noe sted at
budsjetter skal være i balanse, men det finnes ingenting skriftlig på det, noe et tidligere
medlem av komiteen kunne bekrefte. Hun fortalte at komiteen tidlig bestemte seg for at
formålet med komiteen skulle være å bringe budskapet videre, og at budsjettene derfor ble
lagt frem i balanse. Ellers ble det påpekt at det er tillit til komiteen, og at komiteen gjør en god
jobb. Det ble gitt et tips til komiteen om å samle retningslinjer- da det er behov for struktur.
Kommentar fra kasserer: ’Kopiavtale’: kr 1955,- for 20000 kopier.
Referatet ble godkjent med kommentarer.
Dagens agenda ble godkjent uten kommentarer.
Saker til Eventuelt:
a) Aktivitetskomiteen; regnskap nyttår
b) Aktivitetskomiteen; budsjett Bragdøya 2006
c) Skal Aktivitetskomiteen arrangere nyttårsfeiring samme sted neste år.
d) NA- gruppa i Arendal ber OSSK om kr 7700,- Dette for å dekke skyldig husleie, samt til
markeringsmynter.

Post:
Inn: World Service Office (WSO); Public Relations
Ut:
Referat og Agenda.
RAPPORTER:

Leder i OSSK: Takket Aktivitetskomiteen for arrangementet nyttårsaften som var kjempebra.
Sekretær i OSSK: Siste møte som sekretær, og takket for seg. Hun syns det har vært fint å
gjøre tjeneste, men at det har vært stritt til tider. Glad for at det er rotasjon. Vervet er ett år.
Synes det er fantastisk at det er blitt så mange grupper i sør som deltar på OSSK møtene.
Kasserer i OSSK: Det er kommet inn 2000 fra Sammen Kan Vi. Saldo på OSSK’s konto:
4700,Fly Fri: Masse folk på gruppesaksmøtene og på tilfriskningsmøtene. Alle verv besatt.
Sammen Kan Vi: Masse folk, mange nykommere. Bra på alle områder.
Kvinnegruppa – Nytt Håp: Gode møter, flere på møtene. Mange nykommere. Savner at det
kommer kvinner med litt rusfri tid.
Bare For i Dag: Bra, møter! Mange nykommere. Mange på møtene, både på onsdager og flere
på lørdager også.
Fredagsgruppa: Bra. Mye folk. Bra speakermøte.
Gjør Det Enkelt: Går greit, mange nykommere. Passe med folk på møtene.
Vennesla Hærane: Harli’ gode møter. Gratis Kaffi!!
Aktivitetskomiteen: Komiteen har gått gjennom Bragdøya. Vedr. at det ble brukt mer penger
enn budsjettert; presiserte leder at det kun var på T-skjorter det ble brukt mer penger og at
dette tidligere redegjort for i OSSK flere ganger.
Nyttårsfest: KjempeOK. Det kom flere enn påmeldt. Og komiteen har tatt opp at når det er
påmelding er det påmelding, nå har det vært av og på.. Kanonarrangement; gode
tilbakemeldinger. Kjempefint arrangementet gikk i pluss.19 personer betalte ikke for
middagen. Leder sier han har oversikt over hvem som har betalt. Det ble delt erfaringer om å
ha et kvitteringssystem, for å slippe å ha kontroll på alt.
Kassereren i komiteen går av om to måneder etter to år i vervet. Det kreves to år rusfri tid for
kasserervervet i Aktivitetskomiteen.
H&I/OI-komiteen: Går bra i komiteen. Møtene på ARA og i fengselet går bra. Fått ny
panelleder til møtene på Loland. Web’en fungerer som den pleier.
Vara-RKM: ikke noe å rapportere.

SAKER:

1. Valg av nestleder til OSSK. Ingen kandidater. Saken sendes ut til gruppene igjen.
2. Valg av RKM (RegionKomiteMedlem). Vennesla Hæran hadde fremmet vara-RKM
Bente til kandidat. Hun var til stede og samtykket i valget. Prosedyrene for valg av
ledere i OSSK ble fulgt. Bente ble valgt, konsensus. Hun takket for tilliten, og er
takknemlig for å gjøre tjeneste.
3. Skal vi ha et vedtak vedr. ”Hvor mange GSR’er må være til stede på OSSK for at vi
kan ta beslutninger? Fire grupper mente nei, to ja. Siden det ikke var konsensus,
avgjøres saken med simpelt flertall neste møte.
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4. H&I/OI, stand – komiteen ber om ekstrabevilgning til stand, kr 3500,- Nestleder møtte
og informerte om standen. Det var ikke enighet, konsensus. Saken sendes derfor ut
igjen til gruppene.
5. Valg av sekretær i OSSK. Ingen kandidater. Saken sendes ut til gruppene igjen.
6. Valg av leder i OSSK. Otto var fremmet av to grupper. Han var tilstede og sa seg
villig til gjenvalg. Otto ble valgt med konsensus. Og takket for tilliten.
7. Det var konsensus for stryke prinsippvedtaket om å flytte OSSK-møtene den måneden
Regionen har møte.
8. Saker til/ fra Regionen
9 RKM fikk opplyst at Agendaen for Regionmøte kommer fire uker før møte
9 Litteraturkomiteen vedr ubetalte regninger: Det er blitt ringt til komiteen og det er
sendt e-mail, men det har ikke oppnådd kontakt.
9 Til eventuelt OSSK. Sist Regionmøte ble det foreslått å danne en
Fellesskapsutviklingskomite, i stedet for H&I- og OI-koordinatorvervene
9. Eventuelt
a) Aktivitetskomiteen; regnskap nyttår
b) Aktivitetskomiteen; budsjett Bragdøya 2006
c) Skal Aktivitetskomiteen arrangere nyttårsfeiring samme sted neste år.
d) NA- gruppa i Arendal har sendt brev der de ber OSSK om kr 7700,- Dette for å dekke
skyldig husleie, samt til markeringsmynter. Det ble også uttrykt at det er ønskelig at noen
fra Arendal møter neste OSSK-møte når saken kommer opp.
Saken sendes ut til gruppene.
9 Vedr. at det forekommer røyking i kjelleren ble det foreslått at det blir tatt opp
med huskomiteen.
Neste møte i OSSK er mandag 20. februar 18.00

Klem fra Solveig

Avtroppende sekretær – in loving service!!!
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