Referat fra Ossk‐møte lørdag 16. januar 2010

Tilstede:
.Leder:
Sekretær:
Gsr fredagsgruppa (gruppeservice representant):
Vara gsr fredagsgruppa:
Gsr fly frigruppa:
Vara gsr fly fri gruppa:
Gsr vennesla hæran gruppa:
Gsr tirsdagsgruppa:
Vara gsr tirsdagsgruppa:
Gsr bare for i dag gruppa:
Gsr sammen kan vi gruppa:
Vara gsr sammen kan vi gruppa:
Gsr veien til frihet gruppa:
Leder i HI/OI komiteen:
Leder i aktivitetskomiteen:
Rkm(regionskomite medlem):
Vara rkm (vara regionskomite medlem):
Representant for ad hoc komiteen(ang Brønnøysund):

R leste Na`s 12 tradisjoner.
Å leste Na`s 12 konsepter for tjeneste.
M leste Na`s 12 konsept for tjeneste.
R leser det 1. konseptet for tjeneste neste gang.

Dagsorden: Godkjent
Rapporter:

Leder: Regnskapet til vara‐rkm er levert,men mangler noen kvitteringer.Fikk innspill i fra
ossk,ang dette.Kostpenger betales ut uten kvitteringer.Lurer på om det kan utbetales
penger,når det mangler kvitteringer(det gjaldt leiebil og parkering på kjevik).Får de
kvitteringer som mangler og pengene utbetales på mandag,til vara‐rkm.Opplyser om at
huskomiteen er nedlagt.
Sekretær: Posten blir hentet en gang pr uke – torsdag ettermiddag‐før møte.
Veien til frihet gruppa: Gsr‐en var ikke tilstede på forrige gruppesaksmøte.vi mangler folk
med litt rusfri tid,mangler folk til verv.Gruppa lurer på om ossk kan betale vår
husleie.Ellers er alt vel i gruppa.
Vennesla hæran gruppa: Vi har bra møter,få faste med tilhørighet.vi har mange gjester,og
vi har skjerpet strukturen(service).Vi har mistet noen av de faste medlemmene av
gruppa.Bra møter.
Tirsdagsgruppa: Møtene går bra,alle vervene er besatt.Det går veldig greit på tirsdagene.
Sammen kan vi gruppa: Det går bra i salem.Vi har stor oppslutning på møtene,alle verv er
besatt.
Fredagsgruppa:Går veldig bra,mye besøk.Vi har problemer med villigheten til å betjene
søndags‐møtene.Hvis ikke dette blir bedre,blir søndags‐møtene nedlagt.Oppfordrer de
som bruker søndags‐møtene,til å danne en egen gruppe‐
Fly fri‐gruppa: Gode møter,mye folk på møtene,veldig god service‐villighet.
Bare for i dag – gruppa: Vi har ny kasserer,det har tatt litt tid pga rusfri tid.Sliter med
villighet til møtene.På lørdagsmøtene,går vervene på omgang, fått bedre struktur.Vi har
problemer med banken ang org.nr.Husleie er ikke blitt betalt på flere mnd,dette vil bli
betalt.Ellers er alt ok.
Rkm: Neste Regionsmøte er 13.februar i Bø.Skal avlegge rapport fra område sør.Vara rkm
kan ikke delta på neste regionsmøte.Det blir ett omfattenede reionsmøte,en omfattende
agenda.
Leder i aktivitetskomiteen: Se vedlegg(1)
Leder i hi/oi‐komiteen: Se vedlegg(2)

Representant for ad hoc‐komiteen: Foreslår valg av leder i denne komiteen. Har hentet
papirene fra forrige kasserer i ossk, og har vært i tidligere kontakt med
Brønnøysundregisteret. Prosessen er i gang. Det må også stå en kontakperson for ossk i
Brønnøysundregisteret.
SAKER I OSSK:
1. Valg av nestleder i ossk (2 års rusfri tid)
Ingen kandidater, saken går videre til neste gang.
2. Valg av kasserer i ossk (3 års rusfri tid)
Ingen kandidater, saken videre til neste gang.
3. Valg av leder til aktivitetskomiteen:
Bare for i dag gruppa har en kandidat. J er villig til gjenvalg. Valgprosedyrene ble fulgt, og
kandidaten ble enstemmig valgt av gsr‐ene.
4. Budsjett ossk (utarbeidelse av budsjett 2010)
Saken går videre til neste gang, da det ikke er noen kasserer.
5. Skal aktivitetskomiteen arrangere skitreff på Bortelid?
Alle gruppene enige om å arrangere skitreff på Bortelid(ski and clean).
SAKER FRA REGIONEN:
1. Leder (4 års rusfri tid):
Tirsdagsgruppa har en kandidat. O er villig til gjenvalg
Område sør, fremmer O som kandidat til leder i regionen.
2. Nestleder ( 3 års rusfri tid):
Ingen kandidater.
3. Sekretær (3 års rusfri tid):
Ingen kandidater.
4. vara‐kasserer ( 3 års rusfri tid):
Ingen kandidater.
5. 2.vara delegat ( 4 års rusfri tid):
Ingen kandidater.

6.Skal interimstyret i regionen kunne fremme en kandidat til valg på lik linje med en
underkomite?
5 grupper er imot og 2 grupper avstår fra å stemme. Beslutningen heller mot nei.
Rkm tar dette med til neste regionsmøte (13.februar)
7.Sak ang passordbeskyttelse av referater,agenda osv.
4 grupper er imot og 3 grupper avstår fra å stemme. Beslutningen heller mot nei
Rkm tar dette med til neste regionsmøte (13 februar)
EVENTUELT:
1. Skal vi oppheve tidligere vedtak om å knytte kontaktpersonen til ett verv?
2 . Skal ossk hjelpe de gruppene i kjelleren som ønsker det å videreformidle husleie til
kommunen?
Saker til neste møte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg av nesteleder i OSSK (rusfri tid 2 år)
Valg av kasserer i OSSK (rusfri tid 3 år)
Leder i HI&OI komiteen (rusfri tid 2 år)
Valg av leder i Brønnøysundregistrering Ad hoc komite ( rusfri tid 2 år)
Skal tidligere vedtak om kontaktperson i Brønnøysundregisteret oppheves.
Budsjett OSSK (utarbeidelse av budsjettet 2010)
Kan OSSK betale husleien for grupper som ønsker det?

Bønn om sinnsro i vi form.
Hilsen sekretær

