Referat fra OSSK-møte 18.08.2012

Tilstede:
Leder Ossk
Nestleder Ossk
Sekretær Ossk
Fredagsgruppa
Veien til frihet
Sammen kan vi
Gjør det enkelt
Vennesla Heran
Fly Fri
Club 67
Mandalsgruppa
Aktivitetskomitèen
---- leste Nas 12 tradisjoner.  leste Nas 12 konsepter.  leste 4 konsept.
 leser 5 konsept i september.
----Presentasjonsrunde ble foretatt.
Dagens agenda ble godkjent.
----Rapporter:
Leder : Informerte om tett samarbeid med nestleder for å holde seg oppdatert p.g.a.
uteblivelse fra de to siste møtene.
Nestleder : Har hatt tett samarbeid med leder for å lede OSSK møtene når leder ,etter
avtale, ikke kunne være til stede på de to siste møtene.
Sekretær : Første møte som sekretær,er nervøs men gleder meg til å gjøre service.
Arendal: Ikke representert
Bare for i dag: Ikke representert
Club 67: God servicevillighet,gode møter men har vært mindre folk på de siste
møtene.
Fly Fri: Gode møter men er litt dårlig servicevillighet.

Fredagsgruppa: Gruppa feiret 20 års jubileum fredag 10.08.2012. Et flott møte med
masse historikk! Vi gratulerer så mye!
Gjør det enkelt: Har gode møter og god servicevillighet.
Hjemmegruppa: Ikke representert.
HI&OI: Ikke representert. Skriftlig rapport.
Lillesand:Ikke representert.
Mandalsgruppa: Gode møter og servicevillighet. De holder 2 møter i uka,søndag og
torsdag. Gruppa er liten og valgte derfor å holde søndagsmøtene stengt i juli.
Vara RKM: Meldt avbud. Skriftlig rapport.
Sammen kan vi: Gode møter og servicevillighet.
Søndagsgruppa: Ikke representert.
Veien til frihet: De har gode,trygge møter. De har Speak 1 mandag hver mnd.
Overført 2500,- til OSSK.
Vennesla Heran: Fin jevn gruppe med gode møter. Opplyser om Meditasjonsmøte
første onsdag hver mnd,og Trinnmøte siste onsdag hver mnd.
Aktivitetskomitèen: Skriftlig rapport. Vel gjennomført Bragdøya 2012 med rekord
på 435 registrerte rusavhengige :). Ble lagt frem et meget bra regnskap over
Bragdøya 2012.
Etter skriftlig godkjenning fra speakerne vil speakene fra Bragdøya legges ut på
OSSK sine sider.
Ellers ønsker komitèen en tilbakemelding fra gruppene om Nyttårsfeiring 2012.
----Saker:
1) Valg:
a) Kasserer OSSK,rusfri tid 3 år.
Ingen kandidat. Saken går videre til neste
gang.
b) Regionskomitèmedlem,(RKM),
rusfri tid 3 år.
Ingen kandidat. Saken går videre til neste
gang.

2) Retningslinjer for valg av betrodde tjener i OSSK sier:
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 møtet avgjør den videre saksgangen. Medlemmet får
muligheten til personlig å være til stede på dette møtet hvis det enkelte medlemmet
ønsker det.
Leder i OSSK har vært fraværende to møter etter hverandre,i mai og juni 2012.
Hvordan forholder vi oss til det?
Nestleder førte denne saken. Konklusjonen fra gruppene ble at Leder fortsetter med
full tillit fra samtlige tilstede.
----Eventuelt:
1)
Club 67 ønsker forandring av ordlyden i prinsippvedtaket i OSSK om betrodde
tjenere. (Sak på agenda 18.08.2012)
2)
Aktivitetskomitèen ønsker tilbakemelding fra gruppene om Nyttårsfeiring 2012
i Offisersmessa på Gimle.
3)
Regnskap fra Bragdøya 2012. Går ut til gruppene som sak til neste gang.
OSSK oppfordrer gruppene til å opprette e-mail da dette er tids og
kostnadsbesparende :)
Forslag til saker fra gruppene under eventuelt blir ikke tatt opp på dette møtet men
settes opp som sak til neste OSSK møte.
----Saker fra Regionen:
1)
Ønsker vi å arrangere et regionalt jubileumskonvent i 2013 (NA Norge 25 år og
NA Verden 60 år) ?
Områdene oppfordres til å diskutere denne saken før regionsmøtet i oktober.
Vi ønsker et bud fra et eller flere områder som er villige til å ta på seg dette
arrangementet. Områdene som kommer med bud må stille med en eller flere
kandidater til leder av konventet. (Rusfri tid for en leder av underkomitè i Regionen
er 3 år). Det er også ønskelig at det legges frem en visjon for konventet !!
(Henviser til vedlegg)

2)
Sinnsrobønnen.
Hvilket mandat har oversettelsekomitèen til å endre ordlyden i sinnsrobønnen?
Område Sør ønsker å annulere det vedtaket som ble gjort på forrige Regionsmøte. ( 9
av 12 grupper i område Sør ønsker ikke endring av ordlyden i sinnsrobønnen)
-Oversettelseskomitèen har fullmakt til å oversette litteraturen. Det som skal ut til
gruppene for godkjenning er oversettelse av trinn,tradisjoner og ordliste. Ellers så er
komitèen gode på å fortelle hva de driver med i sine rapporter.
-Innspill: Da ordlyden skulle forandres på nøkkelringene ble dette tatt ut til gruppene
først,hvorfor ikke denne gangen?
-Viktig at vi enes om en sinnsrobønn, at det ikke blir forskjellige bønner på møtene.
Konklusjon:
Oversettelseskomitèen hat tillit til å revidere litteraturen.
-Siden dette er en del av den litteraturen som blir brukt på alle NA-møter og 2
områder krever det,går denne saken videre til neste møte.
Til neste gang: Skal ordlyden forandres? Tips: les 3 konsept når dette taes opp i
gruppene. De 3 andre områdene synes denne revideringen er helt i orden.
(Henviser til vedlegg)
----Neste OSSK-møte 15.09.2012 kl.12.00
----Møtet avsluttet med bønn om sinnsro!
----:-)

Oppsummering etter Regionsmøtet i Bergen juni -12
Jeg var selv ikke til stede på dette møtet, og skriver et sammendrag av referatet som foreligger
Kasserer rapporterer at beholdningen per 25/05-12 er 138 804,48 kr
Område Nord sier de lærte mye på Servicekonferansen i Kristiansand. De rapporterer også at
flere av gruppene sliter. Det handler noe om at det er lite kunnskap om tradisjonene, og en del
uenighet om praksis av disse.
Det skal avholdes konvent i Alta, og Region Nord ser fram til dette
Område Sør forteller om nedleggelse av gruppa i Vegårshei. De informerer også om
undekomiteenes arbeid, og det er klart at Bragdøya 2012 blir gitt en del oppmerksomhet.
Område Sør har også meldt inn en sak vdr oversettelse av Sinnsrobønnen
Område Vest har mellom 17 og 20 møter i uka. De sliter med servicevillighet i området.
Område Øst har ca 30 grupper med 50 møter per uke. De forteller om underkomiteenes
arbeid og er godt representert i Regionen. Forbereder konvent i oktober. Har sendt 50 000 til
Regionen
Område Midt; 6 grupper, 9 møter. Har hatt møte av FU komiteen og jobbet med Planning
Basic. Planlegger et nytt Planning Basic da de hadde stort utbytte av dette.
Delegatene rapporterer fra sine reiser til Istanbul i februar -12
Web-komiteen jobber med ei ny hjemmeside for NA. Det er en del utfordringer knyttet til
dette. Jobber også med å utarbeide en ny ”rusfri kalkulator”. De har også fått tillatelse til å
legge inn Bare for i dag daglig på norsk på denne sida
Telefonkomiteen er fornøyd. De fikk rekruttert flere 12-trinnsfrivillige på
Servicekonferansen.
Litteraturkomiteen sliter enda med å få inn penger.
Omsetning til nå i år: ca 140.000
Utestående 27 mai 88.696 hos gruppene
Det kan være at omsetningen er så stor nå at de er momspliktige. WSO’s varelager i Belgia
brant ned, og det er usikkert om dette påvirker oss.
Oversettelsekomiteen jobber videre med ny oversettelse av Basic Text. Ut over dette er det en
del brosjyrer som kommer ut på norsk etter hvert.
Falleskapsutviklingskomiteen jobber videre med å informere om Planning Basic. Dette
innebærer en del reising. De kommer til OI-komiteen i Område Sør etter hvert.

FU har laget et skjema for å sikre at de som ønsker workshop og/eller læredag får det de ønsker.
Derfor de som ønsker at FU skal hjelpe til med workshop og/eller læredag fyll ut skjema som
Regionkomité medlemmene har fått .
Servicekonferansen gav en sluttrapport og var fornøyde med konferansen i Kristiansand.
Når det gjelder saker som ble tatt opp er vel resultatet av saken rundt oversettelse av
Sinnsorbønnen av størst interesse
Hvilket mandat har oversettelseskomiteen til å endre ordlyden i sinnsrobønnen? Område
sør ønsker å annullere det vedtaket som ble gjort på forrige regionsmøte. (9 av 12
grupper i område sør ønsker ikke endring av ordlyden i sinnsrobønnen)
- Oversettelseskomiteen har fullmakt til å oversette litteraturen. Det som skal ut til
gruppene for godkjenning er oversettelse av trinn, tradisjoner og ordliste. Ellers så er
komiteen gode på å fortelle hva de driver med i sine rapporter.
-

Innspill: Da ordlyden skulle forandres på nøkkelringene ble dette tatt ut til gruppene
først, hvorfor ikke denne gangen.

-

Viktig at vi enes om en sinnsrobønn, at det ikke blir forskjellige bønner på møtene.
Konklusjon:
Oversettelseskomiteen har tillitt til å revidere litteraturen.
- Siden dette er en del av den litteraturen som blir brukt på alle NA møter og 2 områder
krever det, går denne saken videre til neste møte.

Til neste gang: Skal ordlyden forandres? Tips les 3. konsept når dette taes opp i gruppene.
De 3 andre områdene syntes denne revideringen er helt i orden.

Neste møte i Regionen er 12. oktober 2012 i Oslo
Et fullstendig referat fra Regionsmøtet ligger i permen i Kongensgt 15, Kristiansand
:-)

Hei alle sammen :-)
For noen uker siden fikk jeg en henvendelse fra område øst som informerte at det
var interesse for at Regionen skulle arrangere et jubeleumskonvent i 2013. Det
var en gruppe i område øst som kom med dette forslaget.
Under Bragdøya diskuterte jeg dette med noen RKM medlemmer, pluss andre
medlemmer av regionen. Vi ble enige om å raskt få denne saken ut i områdene slik
at det kan settes raskt igang, hvis det er stemning for det i NA Norge.
Sak:
1. Ønsker vi å arrangere at regionalt jubeleumskonvent i 2013 (NA Norge 25 år og
NA verden 60 år)?
Områdene oppfordres til å diskutere denne saken før regionsmøte i oktober. Vi
ønsker et bud fra et eller flere områder som er villige til å ta på seg dette
arrangementet. Områdene som kommer med bud må stille med en eller flere
kandidater til leder av konventet. (Rusfri tid for leder av underkomite i
regionen er 3 år) Det er også ønskelig at det legges frem en visjon for
konventet!!
"Sammen kan vi"
IKS
:-)
leder regionen

Rapport fra HIOI komiteen til OSSK 18/8-12
Komiteen startet friskt opp 1 august, og hadde greit fremmøte til tross for at det nesten var ” midt på
sommeren”.
Kasserervervet sto for ledig, og Jarle ble til ny kasserer. Plakatansvarligvervet er ennå ledig i
komiteen (krav til rusfri tid er 6 mnd).
Leder har vært i kontakt med FU-komiteen i regionen. De har tilbudt seg å komme ned å ha
info/workshop. Komiteen føler det kan være nyttig å høre om arbeidet på østlandet. Kanskje
spesielt angående offentlig informasjonsarbeid. Det blir sannsynligvis ikke før i oktober og alle NAmedlemmer blir invitert. Info følger i neste rapport.
OI rapporter:
Vi har hatt forfalt regning fra fævennen i sommer, men dette har blitt ordnet opp i.
Web-siden er godt besøkt.
Kriminalomsorg i frihet er kontaktet for å ta opp tråden angående stempel til de gruppene som har
ønsket å være med på denne ordningen. De vil komme tilbake til oss med deres syn på hvordan
dette skal settes ut i livet. Mulighet for at det vil prøves ut med et stempel først, men ikke noe
fastsatt. Gruppene vil få info når vi mottar den.
HI rapporter:
Det har vært litt kluss i sommerferien med vår møter. Dette er synd, men vi prøver å opptre slik at vi
underretter de det gjelder hvis vi uteblir fra møter. Slike ting kan skje, men det er viktig at vi melder
fra.
Det kan nevnes at vi prøver å ha oppmøteplass i inngangspartiet når vi skal på ARA. Dette for å
sørge for at vi finner hverandre der oppe. I tillegg møter som en gruppe fra NA, og ikke som
enkeltpersoner.
Komiteen holder neste møte i kjelleren onsdag den 5 september kl. 18. Alle medlemmer velkomne.
I felleskap
Leder :-)

Rapport fra Aktivitetskomiteen August 2012

Da er Bragdøya vel gjennomført og vi er strålende fornøyde i komiteen.
Vi har tidenes rekord med 435 registrerte rusavhengige og et bra overskudd
som sendes videre til de som trenger det !!!!!! Komiteen har fungert veldig
bra under leiren og servicevilligheten har vært formidabel, vi har hatt
servicevillige både i utenfor OSSK og har veldig god erfaring på det.
Ute konserten på onsdagen var jo et høydepunkt som vi er stolte for at vi fikk
til, bandet er også veldig fornøyde med det.
Vi har hatt et godt evalueringsmøte i etterkant og tar med oss mange gode
erfaringer videre. Største utfordringen i år var nok «jordbranner» det var tørt
på øya og dermed stor brannfare. Vi hadde i alt tre jordbranner, men
håndterte dette på en god måte. «imponerende å se reaksjonene og innsatsen
når vi ba om hjelp til dette» Kystlaget er stolte og imponerte av hva vi får til,
de kan ikke få skrytt nok av oss og sier dette ville de ikke gjort for noen
andre. Vi har fått en svært god dialog med kystlaget og samarbeider veldig
godt med dem.
Etter godkjenning fra alle speakerne vil speakene legges ut på OSSK sin
side.
Sekretær i komiteen har gått av pga skole og vi har valgt ny sekretær.
Vara kasserer har valgt å gå av og vi har valgt ny vara kasserer.
Mye glede og takknemlighet i komiteen for tiden.
Ønsker gruppene i område at komiteen skal arrangere nyttårsfeiring i år ?

Kjærlig og takknemlig service klem
:-)

