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Anonyme Narkomane

Område Sør Servicekomité (OSSK)
P. boks 58, 4661 Kristiansand S
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Referat fra møte 21.04.08 i Område Sør Service Komité (OSSK)
Tilstede
Eddie:
Birgit:
Ove:
Jens:
Steinar:
Torleiv
Tanja
Andreas:
Linda:
Lasse:

Nestleder OSSK
Sekretær OSSK
GSR Fredagsgruppa (Gruppeservice representant)
GSR Tirsdagsgruppa
GSR Fly Fri
Vara GSR Fly Fri
GSR Nytt Håp (Kvinnegruppa)
GSR Sammen kan vi
GSR Arendals gruppa
Leder aktivitetskomiteen

Møtet ble åpnet med en stille stund for å tenke på hvorfor vi gjør tjeneste og på dem
vi tjener. Presentasjonsrunde ble foretatt.
Jens:
Lasse :
Tanja:
Anders:

leste NA,s 12 tradisjoner.
leste NA,s 12 konsepter (Innledningen etter ønske fra alle)
leste NA,s 4. konsept.
leser NA,s 5. konsept neste gang.
Dagens Agenda

Referat fra forrige møte godkjent
Dagens agenda godkjent
Rapporteringer
OSSK
Nestleder:
Ingen ting og rapportere. Leste opp kasserer rapporten (se vedlegg)
Sekretær:
Post ut. Referat og agenda sendt.
Post inn: . Diverse bankbrev til gruppene og komiteene.
Invitasjon til Øksne 20. -22. juni. Invitasjon til konvent i Trondheim.
Adresseendrings info fra gruppa i Fosen. Ligger i OSSK mappen.
Ellers er alt vel, møte i mai blir mitt siste møte. Da har jeg hatt vervet i to år.
Det er ønskelig at GSRene tar ansvar for at varaGSRene har tilgang på referatene.

www.naossk.org

GSR ene

”Sammen kan vi ”
Tatt seg opp med servicevilligheten. Alt vel.
”Tirsdagsgruppa”
Superdupert
”Bare for i Dag”
Alt er vel og bra med onsdagsmøtene, men det mangler tjenestevillighet på
lørdagsmøtene. Få på gruppesaksmøtene.
”Fredagsgruppa”
Alt vel. Stabil gruppe
”FlyFri”
Alt vel på begge møtedagene (torsdag og søndag)
”Arendalsgruppa”
Veldig bra nå, mye folk. Gruppesaksmøtene går bra. Mange villige tjenere.
Kvinnegruppa Nytt håp:
Sliter med å holde gruppa i gang, vi dekker vervene men jobber med å få flere
kvinner på møtene.
Kommentar etter GSRenes rapporteringer: Det er ønsklig med litt mer kjøtt på beinet.
Hadde vært fint for RKMen å kunne rapportere litt mer fra gruppene i sin rapport på
regionsmøtene..
Underkomiteer
Aktivitetskomiteen
Skriftlig rapport Les vedlegg
RKM:
Leste opp sin rapportering til regionen og referatet fra forrige regionsmøte.
Kommentar til Rkmen: Vi er spørrende til om det er fornuftig bruk av NA,s midler å
sende mange medlemmer til Trondheim i stedet for få medlemmer til Oslo på
regionsmøte? Dette ble en eventuelt sak.
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Saker
Sak 1. Valg av vara RKM
Beslutning: Ingen grupper hadde noen kandidater. Saken videre til neste møte.
Sak 2. Skal aktivitetskomiteen få et bidrag fra området på kr 3000,Beslutning: Enstemmig JA
Sak 3. Hvilken økonomisk profil skal Bragdøya arrangementet ha?
Beslutning: saken videre . Ikke enighet. Saken videre til neste møte.
Angående saken trengte noen av GSRene ytterligere klargjøring rundt saken. Det ble
en god diskusjon og GSRene ble grundigere informert. Det ble utrykt fra GRSene at
man hadde behov for klar og tydelig informasjon, spesielt når det gjelder pengesaker
for å kunne informere gruppene sine før beslutningene skal fattes.

Saker fra regionen: ledige verv
1. Varakasserer
2. Varadelegat,
3. 2. Vara delegat
4. Leder FUK (Fellesskap utviklingskomitee)
Elin ble nominert forrige møte til kandidat som leder av FUK komiteen av ”Sammen
kan vi”. Valget av leder til FUK ble derfor ikke utdypet videre på dette møtet.
Område betaler Elins utgifter for å kunne delta på regionsmøtet i Trondheim.
Eventuelt
1. Første sak under eventuelt var egentlig ingen sak, men møteleder følte et
behov for å minne komitèen om at det er området som må dekke Elin sine
reiseutgifter til Trondheim ifb. med regionsmøtet. En liten
meningsutveksling fulgte,men ingen uenighet om dette.
NB: Nest-leder har senere fått opplyst av medlemmer i regionen at det
faktisk er regionen som dekker disse reiseutgiftene.
2. Valg sekretær i OSSK. Det ble opplyst om at det skal velges ny sekretær til
OSSK på neste områdemøte.
3. Stempel for innsatte på NA-møter? (innsatte som har fått for eksempel
fremstilling for å gå på NA’s møter trenger å kunne bevise at de faktisk har
vært der). Det ble god del meningsutvekslinger rundt dette. Etter en stund
gjorde RKM oss oppmerksomme på at spørsmålet gruppene ble bedt om å
ta stilling til, var om gruppene var villige til å ta i mot et tilbud om å få et
stempel som kunne brukes til å dokumentere tilsendtes møtedeltagelse.
RKM opplyste om at etter at gruppene hadde tatt stilling til dette, ville
regionen se på input’en fra gruppene og deretter komme tilbake til saken.
Saken sendes ut til gruppene.
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4. Kostnadseffektive regionsmøter ? Er det fornuftig bruk av NA’s midler å
”flytte” mange mennesker til Trondheim når man kan ”flytte” få mennesker
til Oslo? Dette i forbindelse med avholdelse av regionsmøter. Etter en
runde med meningsutvekslinger, ble det enighet om å sende saken ut til
gruppene.
5. Bud på servicekonferanse. Det er på regionsnivå blitt besluttet å be
områdene om å komme med bud på å avholde servicekonferanse i 2010.
Saken sendes ut til gruppene.
Det ble besluttet at sak 2, 3, 4, og 5 skal tas opp på neste OSSK-møte.

Saker til neste møte
1. Valg sekretær i OSSK
2. Stempel for innsatte på NA - møter? (innsatte som har fått for eksempel
fremstilling for å gå på NAs møter trenger å kunne bevise at de faktisk har
vært der)
3. Hvilken økonomisk profil skal Bragdøya arrangementet ha?
4. Bud på Servicekonferanse 2010?
5. Kostnadseffektive regionsmøter ?
Er det fornuftig bruk av NA,smidler å ”flytte” mange mennesker til Trondheim
når man kan ”flytte” få mennesker til Oslo?

Ledige verv i regionen
1. Varakasserer (3 år)
2. Varadelegat (4 år)
3. 2. Vara delegat (4 år)
4. Leder FUK (Fellesskap utviklingskomitee) (3 år)

Møtet avsluttet med bønn om sinnsro
Neste møte:
Mandag19.05.08
Kl: 18.00 – 20.00
Kongensgate 15

In loving service
Birgit avtroppende sekretær i OSSK
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