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Referat fra møte 18.06.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) 
 
Tilstede 
Trond N: Leder OSSK 
Birgit: Sekretær i OSSK 
Åse:  Kasserer OSSK 
Lasse: Leder aktivitetskomiteen 
Tor L:        GSR Fredagsgruppa 
Jørn:  GSR Gjør det enkelt 
Tommy J: VaraGSR Sammen kan Vi  
Esben: GSR Fly Fri 
Ester: GSR Vennesla gruppa 
Andres:  RKM 
Henrik: Leder Ad Hoc komiteen for Trinnseminar 2007 
Eddie: kandidat til valg 
Jostein:  kandidat til valg. 
 
Møtet ble åpnet med en stille stund for å tenke på hvorfor vi gjør tjeneste 
og på dem vi tjener. Presentasjonsrunde ble foretatt. Spesielt velkommen 
til Tommy J, Eddie og Jostein. 
 
Espen: leste NA, s 12 tradisjoner. 
Åse:  leste NA, s 12 konsepter. 
Tommy J: leste 6. konsept. 
Jostein: leser 8. konsept neste gang. 

 
                        Dagens Agenda 
 
Referat fra forrige møte 
Godkjent med følgende kommentar: 
Det skulle stått at ad hoc komiteen iforhold til servicekonferansen ble 
oppløst, samtidig som vi takket komiteen for innsatsen.  
 
Dagens agenda 
Godkjent med følgende kommentar:  
Sakene fra regionen må på hver gang. 
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Rapporteringer 

 
 

OSSK 
 
 
Leder 
Skriftlig rapport. (se vedlegg) 
 
Sekretær 
Alt går bra iforhold til vervet. 
Post ut: referatene med vedlegg til gruppene og komiteene.  
Post inn: Bankbrev til gruppene og komiteene, en del returbrev til 
aktivitetskomiteen, invitasjon til sensommer happening på Gon. 
 
Kassereren 
Saldoen vår er Kr. 6350,50.  

 
GSR ene 

 
Fredagsgruppa 
Møtene er som før. Vi er veldig fornøyd. Inspirerende med en ny 
nykommer. Vi etterlyser 7. tradisjonen vår fra møtet 8/6. Den er borte fra 
lokalet. 
 
Gjør det enkelt 
Stabil gruppe, mye folk. 
 
Vennesla 
Spesielt gode møter. Bra i Vennesla. 
 
Fly Fri  
Veldig bra, mye mennesker på møtene, god tjenestevillighet. 
 
Sammen Kan Vi 
Veldig mye folk, gruppa vokser. 
 
Arendalsgruppa 
Telefonrapport til leder i ossk. Alt står bra til med gruppa. 
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Underkomiteer 
 
Aktivitetskomiteen 
Skriftlig rapportering. (Se vedlegg) 
Beklager dette med returposten, adresser er blitt feiloppfattet. 
 
Ad Hoc komite: Trinn seminar 2007   
Leder rapporterte om muntlig og leverte budsjett.  
 
RKM 
Rapporterte muntlig. Leste referatet fra regionsmøte. NA Fredrikstad 
legger ned begge sine møter. Halden i gang igjen med møte hver onsdag. 
Det savnes folk til oversettelsesarbeid fra område sør. 

 
Saker  

 
1. Valg av nestleder i OSSK. 

Beslutning: Eddie valgt. 
 

2. Valg av leder i HI&OI.  
Beslutning: Jostein valgt. 
 

3. Regnskap og budsjett fra OSSK. 
Beslutning: Regnskapet til OSSK godkjent. 
Budsjettet ikke godkjent. Videre til neste møte. 
 

4. Regnskap og budsjett til HI/OI 
Beslutning: Saken går videre til neste gang. 

 
5. Skal OSSK ha en større pengereserve? 

Beslutning: To grupper sier JA med ulike beløp. 
To grupper sier NEI til forslaget. Saken videre til neste møte. Da 
avgjøres saken med simpelt flertall.  

 
 

Eventuelt 
 

1. Informasjon om møtetidspunktene til ulike komiteer. Grupper som 
har sine møter i andre lokaler ønsker et skriv om dette som vedlegg. 
Beslutning: Leder i OSSK tar ansvar for dette skrivet. 
 

2. Budsjettet til trinnseminaret 
Godkjent med kommentar om at det er uklart. 
 

3. Vedrørende om aktivitetskomiteen kan ta etterlatte saker på 
bøttekottet til utlodning. 
Beslutning: Komiteen kan ta dette til utlodning. 
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Saker til neste møte 

 
* Område selvransakelse (se vedlegg) 
* Budsjett OSSK (se vedlegg) 
* Regnskap og budsjett HI&OI 
* Pengereserve i OSSK 

 
 

 
Møtet avsluttet med bønn om sinnsro 

 
 

Neste møte: 
 

Mandag 20.08.07 
Kl: 18.00 – 20.00 
Kongensgate 15 

 
 
 
In loving service 

Birgit  sekretær i OSSK   

 

I can't, He can, I think I'll let Him (Steps 1,2,3). 

 

Antall vedlegg: 4 

 


