REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI
Tilstede:
Leder:
Sekretær:
Gsr Sammen kan vi gruppa:
Vara gsr Veien til frihet gruppa:
Gsr Gjør det enkelt gruppa:
Gsr Bare for i dag gruppa:
Gsr Vennesla hæran gruppa:
Gsr Fly fri gruppa:
Gsr Na club 67 gruppa:
Vara rkm:
Leder i aktivitetskomiteen:
Leder i hi‐/oi‐komiteen:





x leste Na`s 12 tradisjoner.
x leste Na`s 12 konsepter for tjeneste.
x leste det 4. konseptet for tjeneste .
x leser det 5. konseptet for tjeneste neste gang.

Dagsorden ble godkjent.
Deretter hadde Ossk en times selvransakelsesmøte, hvor hvert enkelt medlem fikk
anledning til å si noe.
Ossk har besluttet å ha selvransakelsesmøte en pr år, neste gang er mai 2011.
Referatet fra forrige Ossk møte, ble godkjent.
RAPPORTERINGER:
Leder: Se vedlegg ( halvårs rapport).
Sekretær: Har levert og sendt ut referater til alle gruppene.Post til Ossk: Ett brev fra
banken.
Gsr Sammen kan vi gruppa: Fungerer bra, stor tjenestevillighet, mange nye, mange nye på
gruppesaksmøtet, inspirerende.

Gsr Na club 67: Det går bra, nesten fullt, har ikke noe fast tema, gruppesaksmøtene
fungerer bra. Det kommer en postboks / adresse etter hvert.
Gsr Bare for i dag gruppa: Fullt oppmøte alle våre møter, spesielt lørdagen. Vi endrer
gr.saks møte, fra 1.onsdag hver mnd, til 1. lørdag hver mnd, og håper med denne
endringen å få flere med på gr.saksmøte.
Gsr Fly fri gruppa: Det fungerer bra med halvannen times møter, vi har besluttet å forsette
med det i 3 mnd til, vi fungerer bra, bra servicevillighet.
Vara gsr Veien til frihet gruppa: Varierende med antall folk på møtene, vi har bra møter.
Gsr Vennesla hæran gruppa: Alle verv er besatt, variabelt med antall folk, variere litt med
tema – på 2. hvert møte innviterer vi en til å innlede på møte, og håper dette vil trekke
flere folk, vi har plass til flere medlemmer.
Leder i aktivitetskomiteen: Se vedlegg.
Leder i hi / oi‐ komiteen: Se vedlegg.
Rapport fra leder i Brønnøysundreg. Ad – hoc komitee: Se vedlegg.
Vara Rkm: Se vedlegg.
Om det er noen Na medlemmer som har littereatur på engelsk, som ikke blir brukt,
hjemme i hyllene sine og lignende, så vil det bli stående en eske til innsamling av litteratur
til Libanon , i lokalet ( i kjelleren).
Fristen for å levere inn dette, er 3.juli.
x har sagt seg villig, til å ta ansvaret med å sende denne litteraturen videre.
SAKER :
2. Budsjett for Bragdøya 2010 fra aktivitetskomiteen:
Beslutning: Enstemmig godkjent fra gsr – ene.
3.Budsjett Ossk: Saken videre til neste gang, pga manglende kasserer.
4. Valg av nestleder i Ossk (rusfri tid 2 år): Ingen kandidater, saken videre til neste gang.
5. Valg av kasserer i Ossk (rusfri tid 3 år): Ingen kandidater, saken videre til neste gang.
6. Valg av RKM (rusfri tid 3 år): To grupper har x som kandidat til valg av RKM. Kandidaten
er villig til dette. Valgprosedyrene i Ossk ble fulgt, og kandidaten ble enstemmig valgt som
ny RKM, av gsr –ene‐
Beslutning: Signe valgt som ny RKM.
SAKER FRA REGIONEN VERV PÅ VALG;

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sekretær ( 3 års rusfri tid): Ingen kandidater.
Vara sekretær( 3 års rusfri tid): Ingen kandidater.
Leder i Litteraturkomiteen ( 3 års rusfri tid): Ingen kandidater.
Leder i Oversettelseskomiteen( 3 års rusfri tid): Ingen kandidater.
Delegat( 5 års rusfri tid): Ingen kandidater.
Vara delegat ( 4 års rusfri tid): Ingen kandidater.

EVENTUELT SAKER:
1.Aktivitetskomiteen trenger 4500 kr til ved, til Bragdøya.
Beslutning: Det ble vedtatt at Ossk betaler dette.
2.Oppløsning av Brønnøysundreg. Ad‐hoc komitee:
Beslutning: Da komiteen har utført sitt oppdrag, ble det bestemt at komiteen blir oppløst.

Prøv med service, det virker.
Hilsen sekretær

RAPPORT FRA VARA-RKM
Mai 2010
Hei!
Det har ikke skjedd noe spesielt som angår mitt verv i ossk siden sist. Jeg har mottatt
5000 kr fra ossk som skal dekke tur til tromsø i juni. Jeg har ikke bestilt billett til dette
siden mitt verv går ut nå i mai.
Jeg vil med dette takke for tillitten jeg har fått og all den erfaringen som 1 år som varaRKM har gitt meg.
Mvh Signe

Fra regionen:
Ny litteratur:
En Introduksjon Til Møter I NA?
Forstyrrende Og Voldelig Atferd?

Litteraturkomiteen har også sendt ut en mail til enkeltmedlemmer og grupper
hvor de oppfordrer alle privat eller grupper å sende engelskspråklig
litteratur til nystartede møter i Libanon.
”Vi har en liten innsamling av engelskspråklig litteratur på gang igjen,
denne gangen til de nystartede møtene i Libanons hovedstad Beirut. De er
oppe og går, men har ikke noe litteratur. Alle der nede snakker engelsk, og
her i Norge har vi nå fått det meste av vær litteratur på norsk. Så, har du
privat eller hjemmegruppa di, engelskspråklig litteratur liggende som
uansett ikke kommer til å bli brukt/solgt, så kan denne nå komme til nytte
uansett om det er en utslitt Just for today, eller et ubrukt eksemplar av
Sponsorship boka. Alle som ønsker å bidra kan sende litteraturen til denne
adressen i London.
Amrou Dalloul
15 Park Towers
2 Brick Street
London, W1J 7DD
U.K.
Dette er fellowship outreach folkens, det sitter rusavhengige der som
trenger vår hjelp, så om du har 1 bok eller 10, spiller ingen rolle! Se å
få sendt de av gårde i posten til de rusavhengige som ennå lider i Beirut
og gi de samme sjangse til å tilfriskne som du og jeg har her med
litteratur på vært eget språk!
-----------------------------------

Sommeren er virkelig i annmarsj og det er også Bragdøya 2010. Komiteen var
utrolig godt besøkt denne gang og det henger nok sammen med at det nærmer seg
til årets treff. Det er utrolig fin å ha så mye kompetanse med på møtene.
Komiteen fordeler de forskjellige oppgavene, det er for og prøve å inkludere
medlemmene mest mulig.
Invitasjonene er nå sendt ut til alle gruppene i landet sammt på internett
sidene til NA. Ellers så ble motivet til effektene valgt og vi gleder oss til
å se resultatet når det blir ferdig. Silikonbåndene som vi skal ha til
registreringen i år, bestiller vi på internett. Båndene i fjor ble for dyre og
den feilen vil vi ikke gjøre igjen. Så nå har vi funnet et mye billigere
alternativ. Vi får ikke levert ved av Bragdøya kystlag i år pga.
den harde vinteren, så da har vi fått tak i 3 mål ved fra Loland. Prisen pr.
mål ble kr.1500,‐ Dette var den beste prisen på ved i sekker vi kom over.
Alt i alt så er komiteen i god framgang og i rute til årets Bragdøya 2010!
Komiteen gleder seg enormt mye!!!
For aktivitetskomiteen
Leder Jens

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

komiteen fungerer og utførere de oppgaver som vi har påtatt oss.
møtene på ara,loland og i fengselet går etter plan og tilbakemeldingene er
positive.
komiteen har vært på møte i arendal fengsel og neste møte der er allerede
planlagt i juni. videre har vi hatt stand på alarm sitt 15 års jubilee og
mange fikk sett na der. skal til shalam avdeling åsen 18.mai og holde ett na
møte for pasienter og annsatte der, klem leder hi‐oi komitee

