Referat fra OSSK møte 15.09.2012

Tilstede:
Nestleder Ossk
Sekretær Ossk
Hjemmegruppa
Veien Til Frihet
Sammen kan vi
Gjør det enkelt
Bare for i dag
Vennesla Hæran
Fly fri
Club 67
Aktivitetskomiteen
HI & OI
Vara RKM
+ 1 kandidat til verv
Velkomst med presentasjonsrunde.
NA`s 12 tradisjoner ble lest.
12 Konsepter og 5 Konsept ble ikke lest grunnet mangelen på litteraturen, dette blir lest neste
gang.
Godkjenning av Dagsorden, opplesing og godkjenning av referat fra forrige møte.
Rapporter:
Leder OSSK
Nestleder OSSK
Sekretær OSSK
Vara RKM
HI & OI

Aktivitetskomiteen

Hjemmegruppa
Veien til frihet
Sammen kan vi
Gjør det enkelt
Bare for i dag
Vennesla Hæran
Fly fri
Club 67
Arendal
Lillesand

Ikke tilstede.
Går på endel forskjellige møter og har som mål å inkludere Arendal og
Lillesand mer.
Er veldig takknemlig for ris/ros om noen føler de er blitt litt «glemt»
eller om det er ting som vil rettes på i.h.t. Referatene.
Ingenting å rapportere.
Leste rapport og informerte om at komiteen trenger ny leder.
24 oktober kl. 18.00 blir det holdt læredag og alle er velkomne.
Lederen takker for seg og for muligheten til å lede komiteen.
Kassereren har overført penger fra Bragdøya til OSSK.
Ingenting å rapportere men informerte om at komiteen trenger ny
leder.
Gode møter men med varierende oppmøte.
Gode møter og veldig god rutine på 7 tradisjon :)
De har overført 3000,- til OSSK.
Gode møter og god servicevillighet.
God service og masse folk på møtene.
Gode møter med god stemning. Alle verv er besatt men tar gjerne imot
flere som ønsker å være med.
Har gode stabile møter og vervene er besatt.
Har fulle hus og gode møter. Servicevilligheten var litt dårlig en stund
men er nå i ferd med å snu :)
Varierende med folk men flotte møter.
Ikke representert.
Ikke representert.

Mandalsgruppa
Fredagsgruppa
Søndagsgruppa

Ikke representert.
Ikke representert.
Ikke representert.

Saker:
1. Valg
a) Kasserer, rusfri tid 3 år.
b) Regionskomitèmedlem (RKM)
rusfri tid 3 år.

Ingen kandidat.
Saken går videre til neste gang.
 ble fremmet av flere grupper og enstemmig valgt.

2.
Fra Aktivitetskomiteen:
Ønsker gruppene at komiteen går i gang med forberedelser til Nyttårsfeiring?
Alle gruppene sa JA til dette.
3.
Regnskap Bragdøya ble godkjent.
4.
OSSK har endel penger på konto men ingen kasserer. Skal vi likevel sende noen av disse
pengene videre? I tilfelle til hvem?
Ble endel diskusjoner rundt dette og Veien til frihet-gruppa ønsket referert at det blir feil at OSSK
eller leder skal sende/forvalte disse pengene av mangel på kasserer i OSSK.
Konklusjon: OSSK skal komme med forslag til gruppene om hvor pengene ev. skal sendes og legge
ved eventuelle retningslinjer/prinsippvedtak.
 skal sjekke opp retningslinjene/rutinene i Regionen.

DET ER ET VELDIG STORT ØNSKE MED EN KANDIDAT ELLER FLERE
TIL KASSERER-VERVET!
PRØV MED SERVICE! DET VIRKER!
5.
Eventuelt:
◦
Ny leder til HI&OI
◦
Ny leder til Aktivitetskomiteen
◦
Vara-RKM
◦
Club 67 har fremmet forslag om endring av prinsippvedtaket i OSSK,
fra – kan de bli fjernet fra vervet på det tredje møtet...
til – kan det fremmes mistillitsforslag på det tredje møtet...

Saker fra/til Regionen:
1.
Ønsker gruppene i OSSK at det arrangeres et regionalt «jubileumskonvent» i 2013?
Alle gruppene ønsket dette.
-----I tilfelle «ja», ønsker vi å legge inn bud på å ha dette konventet i Område Sør?
Her svarte gruppene nei.
2.
Ønsker gruppene i OSSK at ordlyden i «Sinnsrobønnen» forandres?
Her svarte alle gruppene nei.
3.
Valg i Regionen:
a) Nestleder, rusfri tid 3 år: Veien til frihet fremmer  som kandidat og hun fikk full
tillit fra alle gruppene om å stille til valg i Regionen.
b) Sekretær, rusfri tid 3 år: Ingen kandidat, saken går videre til neste gang.
c) Nestleder Fellesskapsutviklingskomiteen (FU), rusfri tid 3 år:
Ingen kandidat, saken går videre til neste gang.
d) 2.Varadelegat, rusfri tid 4 år: Ingen kandidat, saken går videre til neste gang.
Møtet ble avsluttet med bønn om sinnsro.

Rapport fra HIOI komiteen til OSSK 15/9-12
Greit fremmøte i september. Rapport fra ett par som ikke var til stede.
Et verv stod på valg: Plakatansvarlig (krav til rusfri tid 6 mnd). Ingen valgt på dette møtet. Det er
viktig at dette vervet blir fylt og vi ber derfor gruppene om å komme med kandidater.
Ledervervet står på valg i oktober, og nåværende leder ønsker ikke å stille til gjenvalg. Gruppene
oppfordres derfor til å finne en etterfølger. (krav til rusfri tid er 2 år, varighet 1 år) Gjør også
oppmerksom på at kandidater må møte i Ossk i oktober.
Vil benytte anledningen til å takke gruppene for tilliten jeg har fått til å lede komiteen dette året.
Som all service jeg har gjort i fellesskapet vårt, har det vært mangfoldig. Litt skummelt i begynnelsen,
utfordrende og givende underveis og endt opp med en betryggende følelse av at service virker. Både
for meg personlig som leder, og at ossk har hatt en fungerende HIOI-komitee siste året.
Stor Takk til alle som har bidratt til å bringe budskapet gjennom HI, eller OI-tjeneste denne perioden.

Datoen for læredagen er satt til onsdag 24 oktober og holdes i kjelleren mellom 18-21ca. Enkel
bevertning.
Selv om det legges vekt på OI-arbeid vil vi gjerne trekke til oss nysgjerrige i.f.t. HI-arbeidet også. Vi
håper å samle de som ønsker å vite mer om denne tjenesten både lokalt og utenfor området.

Oi rapporter:
Web-side, Fædrelandsvennen : Godt besøkt og i rute.
Andre OI opdrag: Vi har fått forespørsel om å holde Info og personlig historie ved ARA i Arendal.
Komiteen sender 2 personer som deltar på dette. For å invitere NA-medlemmer som er nysgjerrig på
OI-service vil komiteen gjerne legge til rette for at observatører kan være med på slike oppdrag.
Kriminalomsorgen ønsker et info-møte, og vi stiller med 2 personer på dette.

Hi rapporter:
Panelledere kommer med positive tilbakemeldinger. Det blir understreket at fremmøte er viktig for
Anonyme Narkomanes omdømme. Og at medlemmer representerer oss som felleskap ved slik
deltagelse. Også det å huske datoen man har satt seg opp på slik service.

Neste møte er 3 oktober kl 18.00 i kjelleren. Alle NA-medlemmer er velkomne.
I takknemlig service
Leder.

