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       Narcotics Anonymous  Anonyme Narkomane 

 
 
Referat fra møte 18.4.09 i Område Sør Service Komité (OSSK) 
 
Tilstede 
Eddie:  Leder OSSK 
Birgit:  Nestleder OSSK 
Trond E:        GSR  Fredagsgruppa (Gruppeservice representant)  
Anne:  GSR Sammen kan Vi  
Lars:  Vara GSR Fly Fri 
Bente:  GSR Vennesla gruppa 
Willy:  GSR Mandalsgruppa 
Marianne Vara GSR Mandalsgruppa 
Tommy: GSR Bare for i dag gruppa 
Peter:  Gjør det enkelt gruppa 
Trond N: RKM (Regionskomitemedlem) 
Jens:  Leder aktivitetskomiteen 
Otto:   Leder HI&OI (Hospital & Institusjon/Offentlig informasjon) 
Tanja:  Kandidat til valg. 
Signe:  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.  
 
Jens:  leste NA,s 12 tradisjoner. 
Marianne: leste NA,s 12 konsepter. 
Trond N: leste konsept 4. 
Peter:  5. konsept neste gang. 

 
Referat fra forrige møte og dagens agenda godkjent. 
 
Rapporteringer 

 
OSSK 
Leder: 
Ingenting spesielt å rapportere. Det er kommet bankbrev og en regning 
(kopimaskinen) i posten. To saker til eventuelt: Sommerferie fra OSSK møtet i juli og 
sak vedrørende opplesning av referatet fra forrige gang. 
 
Nestleder: 
Ingenting spesielt å rapportere. 
 
Aktivitetskomiteen: 
Skriftlig rapport se vedlegg 1 

 
HI&OI: 
Skriftlig rapport se vedlegg 2 
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RKM: 
Rapporterte at det er ytterligere to ledige verv i regionen. Kasserervervet og leder i 
webkomiteen. Forrige regionsmøte ble det valgt en leder i fellesskapsutviklings 
komiteen (FUK leder). Vedkommende ber om innspill fra områdene. Trenger å vite 
hva de ønsker hjelp med slik at det f.eks kan holde en workshop. 
 
Sammen Kan Vi: 
Det går bra med møtene våre. Alle verv er besatt og økonomien er stabil. Er på 
utkikk etter nytt møtelokale. 
 
Gjør det enkelt: 
Bra møter, bra med folk. Et par ledige verv 
 
Bare for i dag: 
Greit besøkt både onsdag og lørdag. Bra med gruppa. 
 
Fly Fri:  
Fortsette med annonsering av de åpne møtene. Stappfullt på møtene og god 
blanding av rusfri tid. God tjenestevillighet. 
 
Fredagsgruppa: 
Det går bra. 
 
Vennesla: 
Som før. Vil gjerne ha nykommere. 
 
Mandalsgruppa: 
Liten stabil gruppe. Ønsker seg ei faddergruppe, noen som besøker dem. Ber om 
innspill til hvordan gruppa kan få flere møtedeltakere. 
Innspill: Hva gjøres for å få nykommere? Det er hengt opp plakater rundt omkring og 
HI/OI har vært på informasjonsmøter. Forslag at Mandalsgruppa inviterer innledere 
regelmessig. Dette tipset gis og til Vennesla. 
GSRene tar med til sine grupper at det ønskes besøk i Mandal 
 

 
Saker  

1. Valg av kasserer i OSSK (3 år rusfri tid) 
 

Ingen kandidater, saken går videre til neste møte. 
 

2. Anonymisering av referatene på internett. 
 

Sammen kan vi: Helt anonymisert 
Gjør det enkelt: Helt anonymisert 
Bare for i dag: Som nå. 
Fly Fri: Helt anonymisert 
Vennesla: Samme som sist (spiller ingen rolle for dem) 
Fredagsgruppa: Som nå 
Mandal: Som nå. 
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Konsensus ble ikke oppnådd, saken går videre til neste gang. 
 

3. Valg av vara RKM. 
 

Tanja er fremmet av fredagsgruppa og Signe er fremmet av Fly Fri. 
Begge kandidatene fikk fortelle om sin service erfaring og begge ble utspurt. 
 
Etter en avstemming ble Signe valgt til vara-RKM. 

 
4. Prinsippvedtak vedrørende uteblivelse fra OSSK møtene fra komiteens valgte 

medlemmer 
 

Etter en diskusjon rundt ordlyden som ble foreslått av Fly Fri gruppa, ble det 
foreslått at diskusjonen om ordlyden i et prinsippvedtak ble lagt død. Dette ble 
vedtatt. Vedtaket i seg selv blir stående selv om ordlyd i prinsippvedtak ikke 
ble vedtatt. 

 
5. Forslag til prinsippvedtak vedrørende budsjettbehandling i NAOSSK 
 

Etter innspill fra GSR’er ble ordlyden vedtatt med et tillegg som tydelig sier at 
prinsippvedtaket ikke gjelder for aktivitetskomiteen. Den vedtatte ordlyden ble: 
 
”OSSK skal avlegge regnskap og fremlegge budsjett for ett år av gangen. Alle 
underkomiteer, med unntak av aktivitetskomiteen, skal avlegge regnskap og 
fremlegge budsjett for ett år av gangen samtidig med OSSK. Ad hoc komiteer 
fremlegger regnskap i umiddelbar rimelig tid etter gjennomført oppgave. 
Aktivitetskomiteen kan komme med budsjett i forkant av arrangementer og 
regnskap i etterkant av arrangementer.” 

 
Saker fra regionen:  

 
1. Valg av vara-kasserer (krav til rusfri tid. 3 år) 
     Ingen kandidater. 
 
2. Valg av 2.vara-delegat (krav til rusfri tid: 4 år). 
     Ingen kandidater. 

 
 

Eventuelt 
 

1. Skal OSSK-møtet ta sommerferie i juli 2009? 
Beslutning: Det blir ikke avholdt OSSK møte i juli. 

 
2. Saken vedrørende opplesing av referater fra forrige OSSK-møter ble trukket 

forslagstiller. 
 

Saker til neste møte. 
1. Valg av kasserer i OSSK (krav til rusfri tid: 3 år). 
2. Anonymisering av referatene på internett. 
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Saker fra regionen 
 

1. Valg av kasserer (krav til rusfri tid. 4 år) 
2. Valg av vara-kasserer (krav til rusfri tid. 3 år) 
3. Valg av 2.vara delegat (krav til rusfri tid. 4 år) 
4. Valg av leder i webkomiteen (krav til rusfri tid. 3 år) 

 
Møtet avsluttet med bønn om sinnsro 

 
Neste møte: 

 
Lørdag 16.05.09 

 Kl: 12.00  
Kongensgate 15 

 
In loving service 

Birgit sekretær vikar for Tor  

    

  

 



Rapport fra aktivitetskomiteen til ossk 
18/4-09 
  
  

Nå er april møte over i aktivitets komiteen. Det var et veldig godt 
besøkt møte! Godt og se at det er medlemmer som ønsker å bidra 
med service. Nå har komiteen endelig fått på plass en nestleder og 
er takknemmelig for det. Det eneste komiteen trenger for å være 
komplett er en sekretær. Så det er bare å stille på neste møte om 
noen kunne tenke seg et slikt verv. Neste møte i komiteen er 
onsdag 13/5-09 kl. 18.  
  

Møtet gikk effektivt for seg og mange saker ble tatt opp. 
Invitasjonen er like rund hjørne etter en liten forsinkelse ,men håper 
den er på plass om ikke lenge. Vi jobber fremdeles med komunen 
ang. en søppel ordning hvor vi vil prøve å ha fokus på miljø. Dette 
vil innebære sortering om det lar seg gjøre.  
  

Trekning på t skjorte ble gjennomført og ble enige. Nå jobbes det 
videre med å skaffe et trykkeri som kan gjøre dette for oss. I år blir 
det trykk på t skjorter, singleter, hette gensere og kopper som i fjor. 
  

Det ble også jobbet endel med å skaffe 2 speakere til treffet og vi 
spør våre kandidater. Den som venter for se! 
Eller tar leder kontakt med Kr.sand lyd og elektro og booker 
annlegget til uke 29. 
  

Komiteen er rimelig i rute og jobber effektivt videre mot Bragdøya 
2009. 
  

PS. Det er kommet opp ansvars område liste i kjelleren så det er 
bare og skrive seg på om noen ønker å gjøre service på treffet. 
  
  

For aktivitetskomiteen 
  

Leder jens 
 


