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Referat fra møte 16.04.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) 
 
 
Tilstede 
Trond N: Leder OSSK 
Åse:  Kasserer OSSK 
Lasse: Leder aktivitetskomiteen 
Trond L: Nestleder HI&OI (Hospital & Institusjon/Offentlig informasjon) 
Tor:           GSR Fredagsgruppa 
Linda: GSR Arendalsgruppa 
Jørn:  GSR Gjør det enkelt 
Per A: GSR Bare for i dag 
Maria: GSR Kvinnegruppa 
Elin:  GSR Sammen kan Vi (Vara) 
Esben: GSR Fly Fri 
Andres:  RKM 
Tommy: Vara RKM 
Kjell:  Nyvalgt leder i Ad Hoc komiteen for Servicekonvent 2008  
 
Møtet ble åpnet med en stille stund for å tenke på hvorfor vi gjør tjeneste 
og på dem vi tjener. Presentasjonsrunde ble foretatt. Særlig velkommen 
til GSRen for Kvinnegruppa som heter Linda, og Bare for i dag gruppa som 
heter Per A. 
 
Kjell:  leste NA,s 12 tradisjoner. 
Tommy: leste NA,s 12 konsepter. 
Åse:  leste 4. konsept. 
Trond L: leser 5. konsept neste gang. 

 
 
 
 

Dagens Agenda 
 
Referat fra forrige møte 
Godkjent 
 
Dagens agenda 
Godkjent 
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Rapporteringer 
 
 

OSSK 
 
 
Leder 
Ingen ting å rapportere. Fungerer også som sekretær på dagens møte. 
 
Kassereren 
Saldo er 14944,50 kr 
 
 

GSR ene 
Fly Fri  
Gode møter. Ca 150 kr i snitt pr møte i 7.trad.  
 
Sammen Kan Vi 
Alt bra. Gode gruppesaksmøter med tjenestevillighet. Mye nykommere 
 
Gjør Det Enkelt 
Går greit. Mye folk og gode møter. 
 
Fredagsgruppa 
Møtene går bra, men vi savner folk med tilhørighet til gruppa. Ca 20-30 
personer på møtene. Flest på de åpne møtene. 
 
Arendalsgruppa 
Gode møter. Fast gjeng. Ca 8 stk på møtene. 
 
Bare for i dag 
Gode møter. Mye nykommere.  
 
Kvinnegruppa ”Nytt Håp” 
Liten stabil gruppe som går bra. 
 
 

 
Underkomiteer 

 
HI/OI 
Se skriftlig rapport. 
 
Aktivitetskomiteen 
Se skriftlig rapport. 



 

 3

 
Ad Hoc komité ang flyers til ung i NA v/Anders og Tommy 
Selv om det har vært dårlig oppmøte, har vi gått gjennom utkastet fra 
WSO. Vi har fulgt retningslinjer, gjort oss mange tanker som vi vil lage en 
konklusjon på, og sende til WSO. Nytt møte 25.04.07 kl 18.00 i 
”kjelleren”. 
 
Ad Hoc komité ang servicekonvent 2008 v/Kjell   
Det møtte 10 stk til første møte. Kjell ble valgt til leder, Elin til nestleder, 
Åse til kasserer og Reidun ble sekretær. Foreløpig prøver vi å lage en 
skisse, og vi leter etter en plass å arrangere konventet. Vi er godt i gang. 
Neste møte er 30/4-07 kl 18.00 i kjelleren. 
 
RKM 
Beklager at jeg ikke var tilstedet på forrige møte.  
Leste godkjent referat fra forrige regionsmøte. Oppfordret til å ta verv i 
Regionen.  
 
   

 
 
 

Saker fra forrige møte 
 

1. Valg av nestleder i ossk. 
Beslutning: Ingen kandidater saken videre til neste møte. 

 
2. Valg av leder i HI&OI.  

Beslutning: Ingen kandidater saken videre til neste møte. 
 

 
3. Budsjett første halvår 07 for HI&OI. 

Beslutning: Godkjent etter redegjørelse for et par av postene i 
budsjettet.   
 

4. Skal ikke-rusavhengige betale for Bragdøya? 
Beslutning: Alle gruppene mener Ikke-rusavhengige ikke skal 
betale for bragdøya. 

 
 
 
Saker til neste møte 

 
1. Valg av nestleder i ossk. 
2. Valg av leder i HI&OI.  
3. Valg av sekretær i OSSK 
4. Skal Ossk ha en større pengereserve? 
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Eventuelt 
”Sammen Kan Vi” gruppa ber om et bidrag på 2300 kr? GSR Elin redegjør 
for situasjonen gruppa er kommet i. Stor regning på litteratur, samtidig 
som husleien for et kvartal, gjorde at gruppa sliter med å betale.  
Leder beslutter at saken avgjøres på dette møte pga at husleie må betales 
snarest.   
Beslutning: Alle gruppene er enige om Ossk bør hjelpe gruppa. Kasserer i 
OSSK overfører pengene til gruppa.  

 
 
 
 
 

Møtet avsluttet med bønn om sinnsro 
 
 

Neste møte: 
 

Mandag 21.05.07 
Kl: 18.00 – 20.00 
Kongensgate 15 

 
 
 
 
In loving service 

Trond, leder i OSSK 

Antall vedlegg: 2 

 

 

 

 

 


