Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

Område Sør Servicekomité (OSSK)
P. boks 58, 4661 Kristiansand S
ossk@naossk.org

Referat fra møte 19.11.07 i Område Sør Service Komité (OSSK)
Tilstede
Eddie:
Birgit:
Åse:
Roy:
Henrik:
Steinar:
Ester:
Linda:
Lasse:
Jostein:

Nestleder OSSK
Sekretær i OSSK
Kasserer OSSK
Vara GSR Fredagsgruppa (Gruppeservice representant)
GSR Sammen kan Vi
Vara GSR Fly Fri
GSR Vennesla gruppa
GSR Arendals gruppa
Leder aktivitetskomiteen
Leder HI&OI (Hospital & Institusjon/Offentlig informasjon)

Møtet ble åpnet med en stille stund for å tenke på hvorfor vi gjør tjeneste og på dem
vi tjener. Presentasjonsrunde ble foretatt.
Steinar ønskes spesielt velkommen som vara GSR for Fly fri.
Henrik:
Lasse:
Åse/Birgit:
Jostein:

leste NA,s 12 tradisjoner.
leste NA,s 12 konsepter.
leste NA,s 11. konsept.
leser NA,s 12. konsept neste gang.
Dagens Agenda

Referat fra forrige møte
Godkjent
Dagens agenda
Godkjent
Rapporteringer
OSSK
Nestleder
Har vært på møtet til Huskomiteen. Når det gjelder klagebrevet fra Natthjemmet kom
det ingen konkrete forslag på dette møtet. Huskomiteen har forfattet et brev som vil
bli sendt til gruppene som bruker lokalet. Hensikten er få gruppene til å se på sine
rutiner når det gjelder å låse NA-medlemmer inn og ut. Se vedlegg
Sekretær
Leverte skriftlig halvårs rapport. Se vedlegg
Post: Bankbrev, Naws, post til komiteene og referater sendt ut.
Kassereren
Levert skriftlig rapport. Se vedlegg

www.naossk.org

GSR ene
Fredagsgruppa
Går vel. Mye folk både på tilfriskningsmøtene og gruppesaksmøtene. Bra med
speakermøtene også (de åpne møtene)
Vennesla
Stor grad av forutsigbarhet på møtene, stor grad av intimitet på møtene. Bra med
gruppa. Litt problemer med posten.
Fly Fri
Gruppa går bra. Det er god tjenestevillighet, søndagsmøtene fungerer bra. Fin og
stabil gruppe med variert rusfri tid hos medlemmene. De fleste deler på møtene og
det er gode temaer.
Sammen Kan Vi
Vi har fine tilfriskningsmøter. Ganske mørkt på møtene våre, så vi vil bruke flere
telys. Klinikken sender oss mange nykommere
Arendalsgruppa
Alt vel med gruppa. Fast gjeng som kommer og går. Bra inn med 7.tradisjon. Vi
tenker på sende noen penger videre.
Underkomiteer
HI&OI
Skriftlig rapport se vedlegg
Aktivitetskomiteen
Skriftlig rapport se vedlegg

Saker
Saker fra regionen: ledige verv
1. Leder for fellesskapsutviklngskomiteen (FUK)
2. Varakasserer
3. Delegat
4. Varadelegat,
5. Vara delegat
6. Sekretær
Beslutning: Ingen villige til ledige verv i regionen
Det ble videre spurt om hva FUK leder vervet innebærer. Birgit skaffer info
til neste gang.
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Eventuelt
1. Huskomitesak: Klagebrev fra Natthjemmet
(besluttet at tas opp saken i dag)
Hva mener OSSK komiteen om saken? Saken ble diskutert og det er enighet
om at denne saken ikke hører hjemme i OSSK. Gruppene har sine
representanter i Huskomiteen og saken tas opp videre der.
2. Prinsippvedtak loggbok
(besluttet at saken tas opp i dag)
Komiteens valgtre medlemmer tar en gjennomgang av prinsippvedtak
loggboka sammen, og ser på om vi eventuellt burde prøve å endre på noen av
vedtakene.
3. Endre møtedagen i OSSK fra mandag til lørdag formiddag
Det ble en lengre diskusjon med synspunkter og meninger for og imot å flytte
møtet til lørdag. Siden det ikke ble oppnådd enighet den ene eller den andre
veien, ble det besluttet å ta opp dette på neste møte.
4 . Arendalsgruppa ønsker besøk av gruppene. OIGT bygget i Nygata 3.
GSR’ene tar med ønsket videre til sine respektive grupper.

Saker til neste møte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg av leder i OSSK
Valg av kasserer i OSSK
Valg av leder i Aktivitetskomiteen
Valg av RKM
Endre møtedagen i OSSK fra mandag til lørdag forrmiddag
Budsjett OSSK
Budsjett HI&OI
Budsjett Aktivitetskomiteen

Møtet avsluttet med bønn om sinnsro

Neste møte:
Mandag 17.12.07
Kl: 18.00 – 20.00
Kongensgate 15
In loving service
Birgit

sekretær i OSSK
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