_REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 19.JUNI 2010
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:
Leder i aktivitetskomiteen:
Leder i Hi‐/oi‐komiteen:
Nestleder i Hi‐/oi‐komiteen:
Rkm ( regionskomite‐medlem):

x leste Na`s 12 tradisjoner.
x leste Na`s 12 konsepter for tjeneste.
X leste det 5. konseptet for tjeneste.
leser det 6. konseptet for tjeneste neste gang.
Dagsorden godkjent
Referatet fra forrige Ossk møte ble godkjent.
RAPPORTER:
Leder: Har vært på alle møtene,har ikke hørt noe fra gruppene i Mandal,Arendal eller Vegårdshei.
Sekretær: Har levert ut referater til alle gruppene, hentet post en gang pr uke, ett brev til Ossk‐ett
brev fra banken.
Gsr Sammen kan vi gruppa: Mye folk på møtene,det står bra til med oss.
Gsr Gjør det enkelt gruppa: Møtene går som vanlig, alle verv er besatt.
Gsr Bare for i dag gruppa: Har startet gr.saksmøte på lørdager,prøver det framover, vara gsr er på
de neste 2 mnd. Juli – ferie. Vi er flinke til å finne lette, enkle løsninger til våre utfordringer, rundt
det at vi er ca 4 som gjør service både onsdag og lørdagsmøtene.

Gsr Vennesla hæran gruppa: Variabelt oppmøte, vi er en ”hard kjerne” på 3‐5 stk, første onsdagen
hver mnd, skal vi begynne å ha 11. trinnsmøter, ellers har vi det bra i Vennesla.
Gsr Fly fri gruppa: Gode møter, alle verv er besatt, etter at det er startet opp ett nytt møte på
torsdagen, er det nå plass til alle, skal ha årlig selvransakelse på gruppesaksmøte.
Vara gsr Veien til frihet gruppa: Gode møter, de viktigste vervene er besatt, skal ha
gruppesaksmøte – før møte, for å prøve å få flere til verv, dette er en prøveperiode.
Hi – Oi‐/ komiteen: Se vedlegg
Aktivitetskomiteen: Se vedlegg
Rkm (regionskomite – medlem): Se vedlegg
SAKER – OSSK:
1. Ossk ferie i juli måned
Konklusjon: Ossk skal ha ferie i juli mnd.
2. Budsjett Ossk
Saken videre til neste gang pga at Ossk ikke har kasserer.
3. Valg av nestleder i Ossk( rusfri tid 2 år)
Ingen kandidater, saken videre til neste gang.
4. valg av kasserer i ossk (rusfri tid 3 år)
Ingen kandidater, saken videre til neste gang.
5. Valg av Vara Rkm (rusfri tid 2 år)
Ingen kandidater, saken videre til neste gang.
SAKER FRA REGIONEN VERV PÅ VALG
1.Sekretær (rusfri tid 3år): Ingen kandidater
2. Vara sekretær (rusfri tid 3år): Ingen kandidater
3. Leder i litteratur – komiteen (rusfri tid 3 år): Ingen kandidater
4. leder i oversettelseskomiteen (rusfri tid 3 år): Ingen kandidater
5. Delegat (rusfri tid 5år): Ingen kandidater
6. Vara delegat (rusfri tid 4 år): Ingen kandidater
EVENTUELT SAKER:
1.Hi – oi‐/ komiteen trenger penger ( fra vedtatt budsjett)

Konklusjon: Komiteen får pengene overført, snarest mulig.
2. Hvordan få betrodde tjenere til verv i OSSK ?
En del meningsutvekslinger ang denne saken.
Ett av forslagene hva og få en vervbeskrivelse, og hva vervene innebærer.
Web adr. til vervbeskrivelsene, vil stå på agendaen til OSSK.

Prøv med service – det virker.
Hilsen sekretæren i Ossk
God sommer, alle sammen.

RAPPORT FRA RKM TIL OSSK‐MØTE JUNI 2010
Har vært på regionsmøte i Tromsø 12 juni 2010. Dette var ett godt, lærerikt, utfordrene og
fruktbart møte. Vi hadde en kandidat som vi nominerte til verv i regionen og denne ble
valgt inn av RKMène ☺ (se eget referat)
De andre områdene i landet var veldig interessert i hvordan vi hadde opprettet
organisasjonsnummer i Brønnøysund‐registeret, og jeg sa at vi skulle videre formidle
denne erfaringen til dem.
FU rapporterte at en fra området sør hadde vært i kontakt med dem ang å holde en
læredag her til våren. Jeg lurer på om dette er noe området har snakket om som jeg ikke
har fått med meg eller om det er et enkelt medlem eller gruppe som har gjort denne
henvendelsen?
Neste regionsmøte skal være i område sør, er det noen forslag om hvor vi skal holde
dette? Mine tanker er å høre om vi kan leie lokalene til ”gjør det enkelt gruppa” slik det
ble gjort forrige regionsmøte.
Ellers har jeg skrevet rapport fra området og sendt den til regionen.
Jeg legger også ved regnskap fra turen til Tromsø. Sitter igjen med 103 kr, skal jeg overføre
disse til OSSK?
Håper det snart kommer en vara‐rkm som kan være med og dele den gleden det er å
representere område sør i regionen.
Klem ☺

Nå er det ikke lenge igjen til årets Na treff på Bragdøya 2010. Det var merkbart på juni møte i
aktivitetskomiten. En del av de som skal være med å gjøre service på treffet var nå representert. Det
meste er nå i rute og komiteen har oversikt på det meste. Det er kun små detaljer igjen.
Det er viktig å nevne at det vil bli holdt et info møte for alle som skal gjøre service på årets Bragdøye.
DATOEN ER SATT TIL 14/7‐10 KL. 18 I KJELLEREN! Der vil det bli en gjennomgang av alle retningslinjer
og værv.
Til slutt har jeg lyst og si noen ord.
Komiteen fungerer utrolig godt å det er takket være alle medlemmene som er med og bidrar. Uten
dere så hadde ikke Bragdøya latt seg gjennomføre.
Takk for den jobben dere gjør! Ser fram til sammarbeidet i uke 29!!!
Ellers så vil jeg ønske alle Na medlemmer en god sommer og vel møtt til årets NA BRAGDØYA 2010. ‐
GI DET VIDERE‐
For aktivitetskomiteen
Leder Jens

