
Referat fra NA OSSK     17. Desember. 2011 
 

Tilstede:  

Leder:          Nestleder:     

RKM:          Vara RKM:     

Leder HI-OI komiteen:       Leder Aktivitetskomiteen:   

GSR veien til frihet gr:      GSR Sammen kan vi gr:   

GSR-vara Fly fri gr:        GSR Club 67 gr:    

GSR Fredags gr:        GSR Vennesla-Hæran gr:    

GSR-vara Vennesla-Hæran gr:   GSR Hjemme gr:   

Observatør (Hjemme gr)  

 

- x leste NAs 12 tradisjoner 

- x leste NAs 12 konsepter 

- x leste det 9.konsept 

- x leser det 10.konsept neste gang.  

 

Dagsorden:   Leder informer om endringer i dagsorden 

- Kassere rusfri tid 2år, endres til 3 år. 

- Under sak 3 Skal setningen: ”Hvis noen av OSSK sine valgte 

medlemmer avstår fra å delta på OSSK-møtene mer enn to 

ganger etter hverandre…”  

Endres til  

”Hvis noen av OSSK sine valgte medlemmer avstår fra å 

delta på OSSK-møtene to ganger etter hverandre…” 

Dagsorden ble godkjent med de nye endringene. 

 

Referat fra forrige OSSK møte:  Ble godkjent 

 

Rapporter 

 
Leder: Spent til å få lede dette møte. 

 

Nestleder: Dette vervet har vært lærerikt og spennende, neste møte står nestleder vervet på 

valg. Og jeg vil være sekretær for dette møte. 

 

RKM: Se vedlegg. 

 

Veien til frihet gr: Gode møter, mye tilfriskning. Alle vervene er besatt, lite folk på forrige 

gr.saks møte. 

 

Sammen kan vi gr: Møtene går greit og alle verv er besatt. Lite folk på forrige møte men det 

vil ta seg opp igjen. 

 

Fly fri gr: Mye folk på møtene og alle verv er besatt. 

 

Fredags gr: Alle verv besatt, men få på gr.saks møte. Gruppa slo kanskje rekord i forrige 

mnd med rundt 50 mennesker på ett møte.  

 



Hjemme gr: nesten alle verv besatt. Nykommer verv til både gutt og jente er besatt. Møte på 

Julaften vil holdes kl 13:00 men det trengs service villige til denne dagen.  

 

Vennesla-Hæran gr: Går som vanlig. Er en liten gruppe og vervene går på rund gang. 

 

Club 67 gr: Nye møtelokaler fra 5. Januar. Møtene blir å flytte til ”gamle Lahelle skole” i 

Østerveien 18. 

 

HI-OI komiteen:  Se vedlegg. 

 

Aktivitets komiteen:  Se vedlegg. 

 

 

Saker i OSSK. 

 
1. valg: Ingen kandidater. 

 

2. Budsjett: - Aktivitetskomiteen:   Godkjent. 

  - RKM og Vara-RKM   Godkjent. 

Kommentar:  At penger som er igjen fra dette året, skal trekkes fra 

budsjettet for 2012.    

  - HI-OI komiteen:   Godkjent. 

 

3.RKM har ikke vært på de to siste OSSK-møtene:  

  RKM blir og takker for tilliten. 

 

4.Eventuelt.  Club 67 gr legger fram forslag til ny ordlyd på retningslinjen ved neste møte 

Retningslinjen lyder slik i dag: 

”Hvis noen av OSSK sine valgte medlemmer avstår fra å delta på OSSK-

møtene to ganger etter hverandre, kan de bli fjernet fra vervet på det tredje 

møtet. Gruppesamvittigheten på dette møte avgjør den videre saksgangen. 

Medlemmet får mulighet til personlig å være til stede på dette møte hvis det 

enkelte medlem ønsker det”. 

 

Saker i regionen. 

 
1.valg:  a) leder:  Saken står fra forrige OSSK møte. 

  b) Varakasserer:  Ingen kandidater. 

  c) 2.varadelegat: Ingen kandidater. 

 

2. Litteraturkomiteens forslag om felles ”nykommerdonasjon”. 

  OSSK ser etter et budsjett på dette.  

 

3. Litteraturkomiteen har diskutert omstrukturering av møtelister.  

  Saken står fra forrige OSSK møte.  

 

Prøv med service – det virker  

 
Referent; Nestleder  


