Referat fra møte i OSSK 18.09 2006
Tilstede
Leder OSSK: Otto
Sekretær OSSK: Birgit
Leder HI/OI: Jarle
Leder aktivitetskomiteen: Jostein
GSR Sammen kan vi: Kai
GSR Fly fri : Anders
Vara GSR Fly fri: Åse
GSR Nytt håp: Line
GSR Vennesla heran: Ester
Vara GSR Vennesla heran: Janne
Solveig
Møtet ble åpnet med en stille stund for å tenke på hvorfor vi gjør
tjeneste og på dem vi tjener. Presentasjonsrunde ble foretatt.
Janne leste NA,s 12 tradisjoner, Line leste NA,s 12 konsepter. Ester
leste 9. konsept. Line leser 10. konsept neste gang.
Dagens Agenda
Referat fra forrige møte
Godkjent
Dagens agenda
Godkjent
Post inn/ut
Post fra banken til gruppene, OSSK og underkomiteer. Referatene for
august sendt ut.
Post fra World Service Office (WSO). Det er utkast til personlige
historier, og det bes om gjennomgang og innput fra fellesskapet.
Det kan holdes Workshops iforhold til dette, og forslag til hvordan man
kan arrangere en slik workshop ligger sammen med historiene fra
WSO i posthylla til OSSK.
Eventuelt
Fra aktivitetskomiteen:
Budsjettet for nyttårsaften 06/07.

Rapporteringer
Ossk
Leder:
Ingenting å rapportere
Sekretær:
Ba om nøkkel til lokalet for å bli mer fristilt iforhold til oppgaver som
følger vervet. Fikk nøkkel av leder i OSSK. Takk..
GSRene
Vennesla heran:
Veldig gode møter, en del nykommere. Bare bra med gruppa.
Sammen kan vi:
Veldig bra. Alle verv besatt.
Fly Fri:
Gode møter med mye nykommere og folk med lang rusfri tid. Gruppa
har startet opp lukket NA møte på søndager klokken 12.00. Veldig
flott. Takk Fly Fri☺
Underkomiteer
HI/OI:
Skriftlig rapport. Se vedlegg.
Aktivitetskomiteen:
Skriftlig rapport. Se vedlegg.
Saker
1. Valg av vara RKM. Ingen kandidater.
Saken videre til neste møte.
2. Valg av RKM. 1 kandidat
Anders valgt til RKM (går av som GSR)
3. Valg av kasserer i OSSK. Ingen kandidater.
Saken går videre til neste møte.

4. Saker fra regionen:
Ledige verv i regionen:
Nestleder, varakasserer, delegat, varadelegat,
2.vara delegat, leder for fellesskapsutviklngskomiteen (FU),
leder litteraturkomiteen, leder webkomiteen.
Det er ingen kandidater til noen av vervene i regionen.
Saken videre til neste møte
5. Skal det være et minstebeløp på konto i OSSK?
Forslag til sum?
GSRene støtter at det skal være et minstebeløp på konto i
OSSK.
GSRene støtter forslaget med et beløp på kr.5.000
Møtet avsluttet med bønn om sinnsro.

Neste møte :
Mandag 09.10.06 (møtet framskyndes denne måneden)
Kl: 18.00 – 20.00

In loving service
Birgit sekretær i OSSK

