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Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) 
 
Tilstede 
Trond N: Leder OSSK 
Eddie: Nest leder OSSK 
Åse:  Kasserer OSSK 
Lasse: Leder aktivitetskomitèen 
Tor L:         GSR (Gruppeservice representant) Fredagsgruppa 
Jørn:  GSR Gjør det enkelt 
Kai:  GSR Sammen kan Vi  
Espen: GSR Fly Fri 
Jens:  Påtroppende GSR Bare for idag 
Per:  Avtroppende GSR Bare for idag 
Anders:  RKM (regionskomitèmedlem) 
Jostein:  Leder HI&OI komitèen. 
Linda: GSR Arendalsgruppa 
 
Møtet ble åpnet med en stille stund for å tenke på hvorfor vi gjør tjeneste 
og på dem vi tjener. Presentasjonsrunde ble foretatt.  
 
Jørn : leste NA, s 12 tradisjoner. 
Lasse: leste NA, s 12 konsepter. 
Jostein: leste 8. konsept. 
Kai:  leser 9. konsept neste gang. 
 

 
                        Dagens Agenda 
 
Referat fra forrige møte 
Godkjent. 
 
Dagens agenda 
Godkjent med følgende kommentar:  
Skrivefeil under sak nr. 4 på dagsorden: Skal være 11.konsept, ikke 
tradisjon. 
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Rapporteringer 

 
 

OSSK 
 
 
Leder 
Ingenting spesielt å rapportere. 
 
Nest Leder 
Ingenting spesielt å rapportere. Minnet GSR’ene på trinnseminaret som 
skal avholdes 15. September, og ba om at gruppene blir skikkelig 
informert. 
 
Sekretær 
Fraværende. Ingen rapport avgitt. 
 
Kassereren 
Saldo på vår konto er Kr. 5.250,50. Ellers ingenting spesielt å rapportere. 

 
 

GSR ene 
 
Fredagsgruppa 
Møtene går bra. Kommentar til at dagsorden ikke var kommet ut til 
gruppene i tide til arbeidsmøtet i juli. Ellers går gruppa bra. 
 
Gjør det enkelt 
Gode møter, masse folk. 
 
Fly Fri  
Mye folk på torsdager, søndag som vanlig. Servicevilligheten er på topp, 
folk må ”tvinges” til å rotere av. 
 
Sammen Kan Vi 
Møtene går bra. Litt frustrasjon på folk som ikke helt stiller opp på 
vervene sine. Ellers himla bra. 
 
Arendalsgruppa 
Gruppa går bra, den vokser. Mye besøk for tida. 
 
Bare for i dag 
Bra med folk, GSR skifte. Står bra til med gruppa. 
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Underkomitèer 

 
Aktivitetskomitèen 
Skriftlig rapportering inkl. regnskap for Bragdøya 2007. (Se vedlegg) 
 
RKM 
Ingenting spesielt å rapportere.  
 
Leder HI&OI komitèen 
Ting begynner å se bra ut. Mangler en kasserer. Påpekte at det var viktig 
at dette kom ut til gruppene. 
 
Forskjellige punkter: 
 
Web-side: Ok, bra besøk. 
 
Planlegger informasjonsbesøk hos politiet, på HiA og på DPS, Mandal. 
Det kunne godt ha vært flere folk, spesielt med litt rusfri tid, som deltok. 
 
ARA: det ble ikke noe møte sist. Skal ha et møte med ledelsen i 
september. 
 
Loland: starter opp møter på Loland 26. September. Skal forsøke med 2 
panelledere, og prøve med møter på begge avdelingene. Har lagt opp til 
ett møte pr. måned. 
 
Fengslet: Trenger et nytt møte med ledelsen i fengslet. Ellers bra.  
 
Holder på med å undersøke rundt det å få trykt opp nye møteliste-
plakater til å sette opp på bl.a legekontorer m.m. 
 
 
 

 
Saker  

 
 

1. Område selvransakelse: 
 

a) Hvor godt har områdekomitèen gjort det i forhold til å gjøre 
tjeneste overfor gruppene gjennom dette året, og hvordan kan 
dette gjøres bedre fremover? 
 
 
 
 
Forskjellige innspill fra deltakerne: 
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”Jobben OSSK gjør overfor gruppene er god. Sakene behandles 
fornuftig og ansvarlig. Fortsett i samme spor.” 
 
”Tilfredstillende. Har tillit til at OSSK gjør så godt de kan…..” 
 
”Vi får gode referater. OSSk fungerer godt for gruppa. Skorter 
kanskje på hva gruppa tar med til OSSK…..” 
 
”Ikke mye å si. Vi er fornøyde med OSSK.” 
 
”Ingen kritikk til OSSK, har ikke hørt noen i gruppa klage……” 
 
”Har tillit til representantene i OSSK. OSSK gjør kanskje noen 
tabber inne i mellom, men stort sett er vi fornøyd…..” 
 
”Tenker på gruppene som ikke er her. Hva kan vi gjøre for f.eks 
Mandalsgruppa? Kanskje strekke ut en hånd til gruppa?” 
 
(Leder): ”Oppfattelse av at det er lite misnøye. Ser ut til å være 
god kommunikasjon. God deltagelse fra gruppene.” 
 
”Tenkte det samme som en annen nevnte: kan kanskje tenke på 
hvordan vi kan gjøre ting enda bedre. OSSK bør kanskje vise litt 
ansvar her…..” 
 
”Vi bør kanskje se på oss selv med kritiske øyne. Sakene bør 
komme klarere frem overfor gruppene. Presisere/presentere 
sakene bedre, enklere….” 
 
Leder tok på dette tidspunkt ordet og informerte litt rundt 
GSR’enes ansvar og rolle  i.h.t kommunikasjon. 
 
”Enig i GSR’enes ansvar. God kommunikasjon og gode referater 
er viktig….”.  
(Delte videre noen tanker rundt holdningene til GSR’ene, slik 
vedkommende oppfattet det, og GSR’enes rolle). 
 
”Fikk lite informasjon når vi ikke deltok på OSSK….” 
 
På dette tidspunktet ble det enighet om at sekretær legger ved et 
brev til Mandalsgruppa om at de er ønsket på OSSK-møtene, at 
de savnes , at vi har bruk for deres innspill o.s.v. Nest leder 
foreslo videre at nest leder i OSSK fremover holder kontakt med 
NA grupper som hegner til OSSK og som ikke møter regelmessig 
på OSSK møtene. Det ble enighet om å gjøre dette i fremtiden. 
RKM sa videre at det var bare å komme med informasjonsønsker 
rundt regionens aktiviteter.  
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b) Hvor god har områdekomitèen vært i å gjøre tjeneste overfor 
lokalsamfunnet gjennom dette året, og hvordan kan dette gjøres 
bedre fremover? 
 
Forskjellige innspill fra deltakerne: 
 
”Kunne vært veldig mye bedre. Flere villige til tjenesten…..” 
 
”Enig. Tanker om å dele HI&OI-komitèen? Når vi blir mange nok? 
Prøve å tenke nytt…..” 
 
”Ser ikke annonsene i Fædrelandsvennen. Kan dette gjøres på en 
annen måte? Vi må bli flinkere til å tenke annerledes. Kanskje 
trenger vi idèer fra OSSK?” 
 
”…..bli mer strukturert. Har lyst til å være med på å oppfylle NAs 
visjon….” 
 
(GSR’en fra Arendal spurte her om å få tilsendt informasjon fra 
HI&OI-komitèen). 
 
”Hva kan OSSK gjøre bedre overfor HI&OI-komitèen?” 
 
Svar fra leder i HI&OI-komitèen: ” Fint med konkrete idèer? 
Utenom vanlig ’komitè-behandling’….” 
 
”Støtter opp om det som blir sagt her. Savner informasjon om 
problemer innen HI&OI-komitèen.” 
 
”OSSK bør informere mer om mangel på villige.” 
 
”Åpner dette for innspill på OSSK-møter?” 
 
”Bruk rapporteringsdelen på OSSK-møtene til slike innspill.” 

 
 

c) Hvor godt har områdekomitèen støttet  regionen og World 
Service, og hvordan kan området gi bedre støtte når det gjelder 
denne servicen? 

 
Forskjellige innspill fra deltakerne: 
 
”Beste måte å støtte på: sørg for folk til tjeneste i regionen.” 
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”Hvor få informasjon om vervene i regionen? Krav til rusfri tid, 
hva vervene går ut på etc….” 
 
RKM kom her med kommentar til hvordan man kunne finne 
denne informasjonen. Oppfordret også folk til å ta verv i 
regionen. Bring videre informasjon om regionen til gruppene. 
 
”Vi trenger tilgjengelig informasjon….” 
 
”Tre viktige former for støtte kan gis til 
regionen/verdenstjenesten: folk, penger og innspill/veiledning på 
spørsmål som angår fellesskapet.” 
 
”Sjekker regelmessig web-siden i Norge. Ønsker enda mer 
informasjon….” 
 
”GSR’enes holdning til regionen/WSC er viktig. GSR’ene har et 
ansvar her….”  
 
 

 
 
2. Budsjett for OSSK. 

Den angitte summen satt opp til HI&OI-komitèen ble kommentert, 
det samme ble posten ”diverse” og bidraget til regionen. 
 
Budsjettet ble deretter godkjent. 
 

3. Budsjett for HI&OI. 
Saken går videre til neste gang. 

 
4. Skal OSSK ha en større pengereserve? 

 
Det ble vedtatt at OSSK ikke skal ha en større pengereserve enn det 
som praktiseres i dag. 
 
 

Saker fra regionen 
 
Saken gjaldt 6 ledige verv i regionen.  
 
Gruppene stilte ikke med noen villige til å bli nominert til vervene. 

 
 

Eventuelt 
 

Det var ingen saker fra dette møtet. 
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Saker til neste møte 
 

* Regnskap og budsjett for HI&OI-komitèen 
* Bragdøya 2008 og regnskap og budsjett for aktivitetskomitèen 

 
 

 
Møtet avsluttet med bønn om sinnsro 

 
 

Neste møte: 
 

Mandag 17.09.07 
Kl: 18.00 – 20.00 
Kongensgate 15 

 
 
 

 

Antall vedlegg: 1 

 


