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Anonyme Narkomane

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

Referat fra møte 16.05.09 i Område Sør Service Komité
Til stede:
Leder OSSK
Nestleder OSSK
Sekretær OSSK
GSR Fredagsgruppa
Vara GSR Fredagsgruppa
Leder HI / OI
Vara GSR Mandalsgruppa
GSR Gjør det enkelt gruppa
RKM
Leder aktivitetskomiteen
GSR Fly Fri Gruppa
GSR Sammen kan vi gruppa
Møtet ble åpnet med en stille stund for å tenke på hvorfor vi gjør tjeneste og på
dem vi tjener.
Presentasjonsrunde ble foretatt.
GSR Fredagsgruppa leste NAs 12 tradisjoner
Sekretær OSSK leste NAs 12 konsepter for NA tjeneste
GSR Gjør det enkelt gruppa leste NAs femte konsept
Nestleder OSSK leser det sjette konseptet neste gang
Sekretær OSSK leste referat fra forrige OSSK-møte.
Kommentar: Referat OK, men det reagert på en mangel i prinsippvedtak med
hensyn på budsjetter i OSSK; Ad-hoc komiteer skal også legge frem budsjetter
før oppgaven settes i gang. Dette var ”alle” enige om.
Leder OSSK leste dagens agenda, og den ble godkjent av komiteen.
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Rapporter:
Leder OSSK

Ingen ting å rapportere.

Sekretær OSSK
Takker Birgit for hjelpen på forrige møte, og opplyste om at
sekretærvalget er på valg neste gang. Sekretæren stiller ikke til
gjenvalg.
Post inn: I tillegg til diverse kontoutskrifter fra banken er det
kommet brev fra Sharp som opplyser at prisene på serviceavtalen
øker med 15,5%.
Nestleder OSSK
Har vært på møte i huskomiteen. Det går mye penger med i
forbindelse med møtene. Ellers ønsker huskomiteen å få opplyst
hvem som har faste møter i Kongensgate og når de er.
GSR Fly Fri Gruppa
Gode møter torsdag og søndag. Mangler folk til enkelte verv, og
etterlyser mer tjenestevillighet. Bra blanding mellom nykommere og
”gamle” medlemmer. Fly Fri Gruppa vil begynne å annonsere de
åpne møtene i Fedrelandsvennen.
RKM

Opplyste om at vara RKM ikke kunne stille på møtet i dag. Ønsker å
ta opp reisekostnader til regionskomitemøtet i Trondheim for seg
selv og vara RKM som egen sak under eventuelt i dag.
Sak angående søknad om å holde EDM- møtet legges død inntil
videre.
Kommentarer:
Vi ønsket å vite hva slags EDM det var snakk om, sommer- eller
vinter – konvent. Ikke noe annet.
OSSKs representant på regionskomitemøtet sa at de ville søke om
og holde EDM.
OSSK har kun sagt seg positive til å avholde møtet i Norge.
Konklusjon:
OSSK har ikke tatt på seg å søke om arrangementet men ønsker
mer informasjon.
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Leder i aktivitetskomiteen
Leste skriftlig rapport (se vedlegg1)
Ekstramøte 2 juni kl. 18:00. Videre er møtene endret til tredje
onsdagen i måneden p.g.a. nytt tifriskningsmøte i lokalet.
Infomøte 7 juli kl. 18:00 for alle med ansvar på
Bragdøyaarrangementet.
Sammen kan vi gruppa
Bra møter, alle verv besatt. Nye lokaler er leid inn fra 1 juli. Første
møte 6 juli kl. 19:30 i Salem på Lund (Industrigata 28).
Gjør det enkelt gruppa
Går bra, Blandet rusfri tid og gode møter. Varierende antall
medlemmer til stede på møtene, men gruppa fungerer bra.
Fly fri gruppa

Møtene går bra, ingenting nytt å rapportere fra forrige gang.

Fredagsgruppa
Går bra. Gruppa ønsker en sak angående å få vedtekter og loggbok
tilgjengelig på nett under eventuelt.
Mandalsgruppa
5-6 stykk på møtene, og av og til flere når det kommer folk fra
Kristiansand på besøk. Det går greit og alle er velkomne.
Leder i H&I / OI Komiteene
Leste skriftlig rapport (se vedlegg2)
Mangler panelleder på ARA. HI vurderer å legge ned tjenesten
dersom ingen villige dukker opp. Komiteen trenger nestleder.
Ønsker å ta opp overføring av økonomiske midler som en sak under
eventuelt.

WWW.NAOSSK.ORG

Side 3 av 5

16.05.2009
Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

Område Sør Servicekomité (OSSK)
P. boks 58, 4661 Kristiansand S
ossk@naossk.org
SAKER
1.

Valg av kasserer i OSSK (3 års rusfri tid):
Videre til neste gang.

2.

Anonymisering av referatene på internett:
Sammen kan vi var for full anonymisering.
Gjør det enkelt gruppa var for full anonymisering.
Fly fri gruppa var for full anonymisering.
Fredagsgruppa var mot full anonymisering.
Mandalsgruppa var mot full anonymisering.
Konkusjon: Saken er avgjort ved simpelt flertall 3 mot 2 stemmer for
full anonymisering av referatene som legges ut på nettet.

REGIONSVERV
Det var ingen kandidater til noen av vervene
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EVENTUELT
a. Overføring av midler til HI/OI
Skal ekstraordinær overføring gjøres for komiteen?
Er det behov for penger i komiteen nå?
Leder for HI/OI komiteen sier at det ikke er et sterkt behov for penger nå,
men det vil bli.
Konklusjon:
OSSK avventer utbetaling til komiteen
b. RMK og vara RKMs reise til regionsmøtet i Trondheim.
Hvem skal reise?
Kan det overføres penger til å dekke reisekostnadene?
Fredagsgruppa mener begge må reise og at de får penger til dette. Alle er
enige i dette.
Konklusjon:
OSSK betaler det som er nødvendig for at RKM og Vara RKM skal kunne
reise og delta på regionsmøtet i Trondheim.
c. Loggbok og vedtekter på internett.
Skal loggbok og vedtekter legges ut på internett?
Etter litt diskusjon rundt hva slags informasjon dette deride seg om ble
det konsensus om å gjøre dette.
Konklusjon:
Leder og Webansvarlig sørger for å få dette ut på våre hjemmesider.
SAKER TIL NESTE MØTE
Valg av sekretær i OSSK
Valg av kasserer i OSSK
Saker fra regionen
4 valgsaker
Vel hjem

Møte avsluttet med bønn om sinnsro
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Rapport fra aktivitetskomiteen til
ossk 16/5-09
Da var nok et møte over i komiteen. Vi hadde veldig godt besøk
denne gangen. Det merkes at treffet på Bragdøya nærmer seg og at
flere ting må komme på plass nå. Det utfører komiteens
medlemmer på en utmerket måte med at alle tar på seg litt ansvar
hver. Alle værv i komiteen er nå besatt å det er vi takknemmelige
for!
Det er fremdeles masse ledige værv til Bragdøya på lista som
henger i kjelleren , om noen ønsker å gjøre service på treffet.
Endel ting er nå kommet på plass siden april møte og er følgende:
#
#
#
#
#

Speakere
Avtale lyd og lys
Service villige til count down
Service villighet på laging av fiskesuppe
Underholdning

Som sikkert mange av dere har sett så er invitasjonen nå kommet
ut og sendt til alle gruppene i landet!
På grunn av ny NA gruppe i kjelleren så flytter
aktivitetskomiteen møtene til 3 onsdag i mnd. Kl. 18.00
Vi må også ha ekstra møte i juni pga. treffet nærmer seg. Så
møtene i juni blir: 2/6-09 kl.18 og 17/6-09 kl.18
Det skal også holdes INFO MØTE til alle som har satt seg opp på
værv til Bragdøya uka før. 7/7-09 kl.18
Bragdøya nærmer seg å komiteen er rimelig i rute!
For Aktivitetskomiteen
Leder

