REFERAT FRA OSSK – MØTE LØRDAG 19.NOVEMBER 2011
Tilstede:
Leder :
Nestleder :
Sekretær :
Vara Rkm :
Leder i Aktivitetskomiteen :
Kasserer i Aktivitetskomiteen :
Leder i Hi – Oi – komiteen :
Gsr Sammen kan vi gruppa :
Gsr Veien til frihet gruppa :
Gsr Vennesla hæran gruppa :
Vara Gsr Vennesla hæran gruppa :
Gsr Na club 67 gruppa :
Gsr Fredagsgruppa :
Kandidat til valg :
Kandidat til valg :





X
X
X
x

leste Na`s 12 tradisjoner.
leste Na`s 12 konsepter.
leste det 8.konseptet.
leser det 9.konsept neste gang.

Dagsorden : Aktivitetskomiteen trekker sak nr 5 , sak 3 går videre til neste gang, ellers godkjent.
Referat fra forrige Ossk – møte : Godkjent
RAPORTER:
Leder : Fått tlf fra Rkm som ikke kunne komme i dag, sak til neste gang (ang ved fravær to ganger
på rad), dette er mitt siste møte i dag, og leste opp en sluttrapport. (se vedlegg)
Nestleder : Har ikke så mye å rapportere, vil beklage hvis noen flere seg truffet, for at jeg ikke
stiller til valg som leder i Ossk.
Sekretær : har sendt ut referater til alle gruppene, hentet post en gang pr uke, post til Ossk er brev
fra banken, og kan dessverre ikke komme på neste Ossk møte, beklager så mye.

Veien til frihet gruppa : Gode møter, grei service – villighet, alle verv er besatt, det dukker opp en
nykommer og oldtimer i ny og ne.
Sammen kan vi gruppa : Greie møter, alle verv er besatt, mindre folk på møtene, håper dette
bedrer seg, alt vel.
Na club 67 gruppa : Mye folk, bra service – villighet, vi må finne nye møtelokaler, har hatt
gr.sam.møte og har funnet ut at gruppa fungerer bra, og har fått ett nytt verv som tar seg av
nykommeren.
Fredagsgruppa : Alt vel.
Vennesla hæran gruppa : Litt lite folk, stabilt, mye folk på meditasjonsmøtene, vi kunne hatt flere
folk på gr.saksmøtene.
Hi –oi – komiteen : Se vedlegg
Aktivitetskomiteen : Se vedlegg
Vara Rkm : Mitt første møte som Vara Rkm, er spent på vervet, og ser frem til ett godt samarbeid
med Rkm.
SAKER I OSSK :
1.Valg av leder i Ossk ( rusfri tid er 3 år) : En gruppe fremmer x som kandidat til leder i Ossk.
Valgprosedyrene i Ossk ble fulgt og kandidaten ble enstemmig valgt av gsr`ene som ny leder til
Ossk.
2. Valg av kasserer i Ossk (rusfri tid er 3 år ) : Ingen kandidater, saken videre til neste gang.
4.Forslag til revidering av retningslinjer for valg Ossk : Alle Gsr`ene godkjente dette nye forslaget til
revidering av retningslinjer for valg i Ossk. Det nye forslaget lyder slik: Retningslinjer for prosedyre
ved valg og nominasjoner i Ossk. Retningslinjene gjelder for
leder,nestleder,kasserer,sekretær,Rkm,vara Rkm. Samt ledere i underkomiteer og nominasjoner til
verv i Regionen.
SAKER FRA REGIONEN:
1.Leder i Regionskomiteen ( rusfri tid 4 år ) : En gruppe fremmer x som kandidat til leder av
Regionskomiteen. Valgprosedyrene i Ossk ble fulgt og x ble nominert som kandidat til ledervervet
i Regionen.
2.Vararegionsdelegat ( rusfri tid er 4 år) : Ingen kandidater
3.Vara kasserer ( rusfri tid er 3 år ) : Ingen kandidater
4.Litteraturkomiteen har ønske om en felles ” nykommer donasjon”, og har ett forslag om at
nykommere får en regional møteliste. Har komiteen gruppenes støtte til denne utgiften ? ( kr 15) :
Gruppene ønsker mer detaljert informasjon ang denne saken, så den går videre til neste gang.

5. Litteraturkomiteen ønsker omstrukturering av møtelista. Ønsker innspill på om møtene skal
listes opp etter fylke eller pr område :
Ossk – ønsker at møtene listes opp etter fylke, og ikke etter område.
Prøv med service – det virker
Hilsen sekretæren i Ossk

