REFERAT FRA OSSK‐MØTE LØRDAG 18.DESEMBER!
Tilstede:
Sekretær:
Kasserer:
Rkm:
Vara Rkm:
Gsr Sammen kan vi gruppa:
Vara Gsr Sammen kan vi gruppa:
Vara Gsr Veien til frihet gruppa:
Gsr Gjør det enkelt gruppa:
Gsr Bare for i dag gruppa:
Gsr Fly fri gruppa:
Gsr Na club 67 gruppa:
Gsr Fredagsgruppa:
Gsr Hjemmegruppa:
Leder i Aktivitetskomiteen:
Leder i Hi‐/ oi‐komiteen:
Observatør:
9
9
9
9

x leste Na`s 12tradisjoner.
x leste Na`s 12 konsepter for tjeneste.
x leste det 11.konseptet for tjeneste.
x leser det 12.konseptet for tjeneste neste gang.

Dagsorden: Sak 1 – Regionen ang budsjett – strykes (pga at dette budsjettet er avvist fra
Regionen), ellers er dagsordenen godkjent.
Referat fra forrige Ossk‐ møte: Godkjent
RAPPORTER:
Sekretær: Har hentet posten en gang pr uke, sendt ut referater til alle som skal ha dem, neste møte
er mitt siste, har da hatt dette vervet i 1 år.
Kasserer: Kassabeholdningen er kr 50.917 kr, har refundert kr 2018 til tidligere Rkm.

Gjør det enkelt gruppa: Dette er mitt første Ossk – møte, det går bra med oss, alle verv er besatt,
det gikk veldig bra med juletrefesten, budsjetterte med 112 kr i underskudd, og det gikk som vi
budsjetterte med.
Sammen kan vi gruppa: Det går veldig bra, mye folk på møtene, alle verv er besatt.
Na club 67 gruppa: Møtene går veldig bra, 10 ‐12 stk på møtene, det er god plass til å dele på
møtene våres, alle verv er besatt.
Fly fri gruppa: Alt går som det skal, alle verv er besatt.
Veien til frihet gruppa: Mange som kommer på møtene, mangler litt folk til å gjøre service, ellers er
alt bra.
Bare for i dag gruppa: Gruppa blir opphevet.Siste møte blir 29. desember.Vi rakk våre hender ut for
hjelp i oktober .Mange stilte opp på det gruppesaks – møte. Vi la ned lørdagsgruppa. Men mnd`ene
etter ble vi bare færre og færre og sist gr.saksmøte satt vi igjen bare 4 service – villige, til å dekke
alle vervene. Med dette takker vi for oss.
Hjemmegruppa: Har møter på lørdager kl 16.00. Stor service – villighet, godt med folk, kamp om
vervene, åpner døra en halv time, før møte.
Fredagsgruppa: Gode møter, mye folk, har ett åpnet møte i mnd ( som er speaker – møte, med ett
godt tilfriskningsbudskap)mye folk på møtene, lite service – villighet, ønsker flere medlemmer til
gruppa, har god økonomi, og sender penger videre.
Vara Rkm: Ikke noe spesielt å rapportere, har lagt inn ett budsjett for meg selv, til neste år.
Hi ‐/ oi – komiteen: Se vedlegg
Aktivitetskomiteen: Se vedlegg
SAKER:
1.Budsjett OSSK 2011: En del meningsutvekslinger ang denne saken. Det opprinnelige budsjettet
står ( minus kr 10.000kr til aktivitetskomiteen, da de allerede har fått disse pengene).
Det kommer 20.000 kr utenom til Regionen. Overfører det som er budsjettert, og fordeler pengene
til Regionen utover året.
2.Valg av nestleder i OSSK( rusfri tid er 2 år): Ingen kandidater, saken videre til neste gang.
3.Forslag om endret retningslinje for OSSK: Alle gsr`ene godkjente den nye retningslinjen for Ossk.
Ny retningslinje for OSSK: På Ossk – møtene er det kun betrodde tjenere i Ossk, GSR og Vara GSR
som har talerett.I tillegg kan kasserer i Aktivitetskomiteen gis talerett ved budsjett /
regnskapssaker fra Aktivitetskomiteen.
SAKER FRA REGIONEN
1. Budsjett / strykes

2. Passordbeskyttelse ( ang Na Norge, referater) ; En del meningsutvekslinger ang denne
saken.
Konklusjon: Alle Gsr`ene stemte nei til dette forslaget.
3.Denne saken går videre til neste Ossk – møte.
4.Skal vi ha en fast service – konferanse:
Konklusjon: 4 grupper sier ja, og 3 grupper avstår fra å stemme.
5.Telefonkomiteen ønsker at Rkm`ene blir kontaktformidler for telefonvakter i forbindelse
med spørsmål som telefonkomiteen får som gjelder Hi‐/oi:
Konklusjon: 4 grupper sier ja, 4 grupper avstår fra å stemme.
6.Skal Na – Norge ha en felles plakat:
Konklusjon: Alle gsr`ene stemte ja til dette.
7.Denne saken strykes, pga at det ikke finnes en slik brosjyre på engelsk, til salgs.
8‐Ledige verv i Regionen:
Leder i telefonkomiteen: Ingen kandidater
Leder i Fu : Ingen kandidater

Prøv med service – det virker
Klem fra sekretær

RAPPORT FRA AKTIVITETSKOMITEEN TIL OSSK 18/12‐10

Da nærmer julen og nyttår seg. Og da er det ikke lenge til aktivitetskomiteen skal arrangere nyttårs
feiring på offisersmessa på Gimlemoen.
På sist møte var vi veldig mange. Det var som forventet siden det var siste møte før arrangementet.
Det meste er på plass nå og kun små justeringer er igjen. Under møte gikk vi gjennom alle verv til
Gimlemoen 2010. Så de fleste som skal være med å gjøre service har fått en gjennomgang på
vervene de har satt seg opp på. Så komiteen er rimelig i rute til nyttårsfeiring på Gimlemoen 2010.
Ellers så må det tas med at komiteen mangler en del service villighet.
Fremdeles så mangler vi kasserer og hadde håpt at dette kunne løst seg i nær frammtid. I tillegg så
trenger komiteen ny leder i januar da dette er mitt siste ossk hvor jeg representerer
aktivitetskomiteen. Så vil oppfordre alle Gsr`ene om å prøve å finne service villige til disse to viktige
vervene. Dette er verv med mulighet for masse vekst og utvikling.
Kan anbefale dette på det varmeste.
Komiteen gjør en helt super jobb og fungerer på en flott måte med god atmosfære av tilfriskning.
Ønsker dere som blir med videre lykke til.
Har vært en ære å få jobbe med en så flott komitee.!
Tusen takk for nok et flott år
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

AVSLUTTNINGSRAPPORT FRA LEDER I AKTIVITETSKOMITEEN 2010.
Da er min tid som leder for aktivitetskomiteen over etter å ha sittet i to perioder. Det er med stor
takknemmelighet og ydmykhet at jeg nå takker for meg. Det har vært en sann glede å få mulighet til
å lede en slik fantastisk komitee. Komiteen er full av resurser og det har vært utrolig gøy å spille på
hvert enkelt medlem sine kvaliteter. På den måten har vi skapt et godt team. Jeg har som leder ikke
kunne klart denne jobben alene.
Team arbeidet er uhyre viktig. Så vil takke alle komiteens medlemmer som har vært med i min tid
som leder.
Vil også takke for de fine ossk møtene som jeg har fått lov til å være en del av.
Det å være leder for aktivitets komiteen har gitt meg utrolig mye. Det har rett å slett vært en
fantastisk reise. Når jeg ser tilbake på all den veksten det har gitt meg så blir jeg helt rørt. Det har
vært en viktig faktor i min tilfriskning! Kjenner jeg har opparbeidet en stor kjærlighet til service under
denne perioden som betrodd tjener.
Vil til slutt bare takke alle som har vært med på denne reisen det her vært en uforglemmelig
opplevelse!
Hilsen en ydmyk avtroppende leder

RAPPORT FRA LEDER HI‐OI KOMITEE TIL OSSK MØTE 18.DESEMBER

Komiteens medlemmer uitfører de oppgavene som vi har påtatt oss i forbindelse med å holde møter
på Ara,loland behandlingssenter,og fengseler..
Nå planlegger vi å lage en årskalender med innlagte møter på innstitusjoner og offentlige steder over
hele året og kansje kopiere den hvert år.
Ellers er vi på møter en gang i måneden og er i dialog om kansje få til en møteform tilnærmet lik den
vi har i kristiansand.
Jevnt bra oppmøte i komiteen og en god stemning på møtene..
Ønsker alle sammen en velsignet og god høytid..

