Referat OSSK 17 November 2012
Til stede:
Leder
Nestleder
Sekretær
RKM
HI&OI
Aktivitets-komitèen
Fredags-gruppa
Hjemmegruppa
Sammen kan vi
Vennesla Hæran
Fly Fri
Veien Til Frihet
Mandals-gruppa
Gjør det enkelt
Club 67
Kandidat til valg
Besøkende
Velkomst med Presentasjonsrunde.
NA`s 12 tradisjoner ble lest
NA`s 12 Konsepter ble lest
6 Konsept ble lest
7 Konsept blir neste gang lest
Godkjenning av Dagsorden.
Feil årstall på Budsjetter,riktig årstall skal være 2013.
Opplesing og godkjenning av referat fra forrige OSSK møte.
Rapporter:
Leder:
Sier tusen takk for perioden som Leder, det har vært en glede å være med.
Synes det er trist at ikke kasserer er på plass i OSSK.
Sender med en sluttrapport som vedlegg.
Nestleder:
Ingenting å rapportere men synes det er trist å se så mange ledige verv i forskjellige komitèer.
Sekretær:
Post Inn/Ut: Kontoutskrifter.
RKM:
Leste rapport og sender det som vedlegg.
HI&OI:
Leste rapport og informerte om veldig bra oppmøte på siste HIOI møte med 14 personer :)
Ledige verv i komiteen er bla: nestleder og Info-plakat ansvarlig.
Sender budsjett og rapport som vedlegg.
Læredagen var interessant men litt lite oppmøte.

Aktivitetskomitèen:
Er i rute med planleggingen av Nyttårsfeiring i Offisersmessa på Gimlemoen.
Der er plakat i «kjelleren» over ledige verv og alle oppfordres til å skrive seg på :)
Innbydelser kommer ut om ca 1 uke.
Se rapport.
Fredags-gruppa:
Alt er vel,alle verv er besatt.
Hjemmegruppa:
Gode møter og alle verv er besatt.
Sammen kan vi:
Alle verv besatt. Gruppa har overført 3500,- til OSSK.
Bare for i dag:
Ikke tilstede.
Club 67:
Ingenting å rapportere.
Søndags-gruppa:
Ikke tilstede.
Gjør det enkelt:
God servicevillighet og gode møter.
Mandals-gruppa:
Søndags-møtene er i vekst men torsdags- møtene har lite folk for tiden.
Etter nyttår overtar Marnie som GSR for gruppa og vi ønsker henne velkommen:)
Veien til frihet:
Gode stabile møter. De har overført 2500,- til OSSK.
Fly fri:
Gode møter med fulle hus. Alle verv besatt.
Vennesla hæran:
Vi er takknemlige som har rolige, respektfulle møter der folk blir sittende under møtet :)
Arendal:
Ikke representert.
Gleden-gruppa:
Ikke representert.

Saker:
1. Valg:
a) Leder,rusfri tid 3 år:
Ingen kandidat.
b) Kasserer, rusfri tid 3 år:
Ingen kandidat.
c) Vara-Regionskomitèmedlem (V-RKM), rusfri tid 2 år::-)
:-) ble fremmet og valgt som ny VARA-RKM. Vi gratulerer:)
2. Budsjetter:
a) Nyttårsfeiring, Aktivitetskomitèen:
GSR ene godtok dette budsjettet i dag.
b) RKM 2012 ( vara RKM ):
Blir sendt til gruppene sammen med referat for godkjenning neste gang.
c) Leder, Nestleder, Sekretær, Kasserer 2012 :
Blir sendt til gruppene sammen med referat for godkjenning til neste gang.
d) HO/OI- komiteen:
Blir sendt til gruppene sammen med referat for godkjenning til neste gang.
3. Forslag til endringer av retningslinjer:
Nåværende:
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...osv..
Nytt:
Hvis noen av OSSK sine valgte medlemmer avstår fra å delta på OSSK-møtene to ganger
etter hverandre, kan det fremmes mistillitsforslag på det tredje møtet..osv..
Konsensus ikke oppnådd og det blir avstemming ved flertall på neste møte.
4. OSSK har endel penger på konto , men ingen Kasserer. Vi har ingen retningslinjer på
hva vi gjør i tilfeller som dette. «Normal» prosedyre er at vi betaler regninger og annet
som er nødvendig for vår felles velferd. OSSK-møtet. I september besluttet å sende
penger videre. Etter oktobermøtet står vi igjen med disse 3 alternativene: sende penger
til NA Regionen Norge, NA World Services (NAWS) eller en kombinasjon av disse.
Konsensus ikke oppnådd og det blir avstemming ved flertall på neste møtet.
5. Eventuelt:
a) Etterlyser bedre kommunikasjon innad i OSSK.
b) Skal kandidater som stiller til valg få tilbakemelding fra møtet om positive og negative
egenskaper i forhold til vervet, dersom dette er ønskelig?
Saker til/fra Regionen:
Saker til/fra Regionen kommer på dagsorden for desember.
Sekretær leste utkast av referat.
Neste møte i OSSK er 15. Desember 2012.
Møtet ble avsluttet med bønn om sinnsro :)

Rapport fra Regionskomitemedlem (RKM)
November 2012
Siden sist møte i OSSK har det ikke skjedd mye i Regionen. Referatet fra møtet
har kommet og står i permen.
På Regionens møte i juni ble det godkjent et nytt utkast angående de
økonomiske retningslinjene for Regionen som ble utarbeidet av en ad-hoc
komité. Jeg har lett etter disse retningslinjene, men det viser seg at de ikke er
nedfelt enda. Med andre ord jobber sekretæren i området med disse, og når de
er klare vil det legges ut på web. Jeg håper jeg kan referere fra disse på neste
møte i OSSK.
Jeg har ikke meldt inn saker fra Regionen til OSSK enda. Dette skyldes at de
sakene jeg vet skal tas opp foreløpig mangler dokumentasjon. (Revidert budsjett
fra Regionen, bud på jubileumskonventet og bud på Servicekonferansen.) En
annen sak som skal tas opp er spørsmålet om et medlem i Regionen kan ha flere
verv samtidig. Ordlyden på dette er ikke definert, og slik jeg kjenner slike
prinsippdiskusjoner er ordlyden i et slikt vedtak avgjørende for hvordan
oppfatter saken. Saken om å sende penger til NAWS for å få fortgang i
oversettelseprosessen er også på sakslista for neste møte i Regionen i februar
-13.
Disse sakene vil bli meldt inn for OSSK når de er klare for dette, og i god tid før
regionsmøtet i februar 2013.
Jeg har også utarbeidet budsjett for RKM for 2013
I kjærlig tjenestevillighet

Rapport Aktivitetskomite OSSK 17/11 2012
Først vil jeg takke OSSK for den tilliten dere viste meg da jeg ble valgt inn som leder for
aktivitetskomiteen.
Ydmykt går jeg inn og ser at jeg har store sko å fylle.
Jeg skal ta dette vervet på alvor og skjøtte mine oppgaver etter beste evne.
Med et godt samarbeid innad i komiteen og hjelp fra min høyere makt, ligger det mye vekst for meg
her.
Aktivitetskomiteen er godt i rute med planleggingen til nyttårsfesten, som igjen vil bli arrangert på
Offisersmessa på Gimlemoen.
Vi har allerede fått flere viktige arbeidsoppgaver på plass, noe som vil lette trykket når det nærmer
seg.
Vervsplakat er på plass på døren i «kjelleren». Der kan folk skrive seg på og hjelpe til.
Vi trenger servicevillighet. Uten hjelp fra villige i området lar ikke slike arrangement seg
gjennomføre.
Innbydelse sluttføres i disse dager og vil komme ut til gruppene i løpet av neste uke.
Den vil også komme ut på nettet på vår hjemmeside www.naossk.org.
Vi satser på å få på plass en feiring der vi kan komme og kjenne på samhold, spise god mat og få
tilfriskning attåt.
Litt lettbeint underholdning ser det også ut til å bli :)
Leder i Aktivitetskomiteen

Rapport fra HIOI komiteen
OSSK 17.11.12
Det var riktig hyggelig å se at hele 14 kom på forje HIOI komité møte 
OI rapporter:
-

Vi har vært å informert om NA og vårt 12 trinns-program på ARAs innføringskurs i
poliklinisk tilnærming til 12-trinnsbehandling.
Vår egen webside (www.naossk.org) har godt med besøkende også fra førstegangs
besøkende.

Hi rapporter:
-

Våre lukkete møter i Kr.sand kretsfengselet går som før. Våre to panelleder vil delta
på ett møte med Kr.sand kretsfengslet for å snakke om hvordan det går, fra begge sider
og hva kan evt gjøres annerledes og lignende. Dette blir spennende.
Våre åpne møter på Loland, ARA og i Arendal fengsel har vi godt opp møte på og
servicen går bra.
MEN vi trenger flere servicevillige til våre HI oppdrag. Se vår egen info tavle om
kontaktinfo og krav til rusfritid (varier fra institusjoner til fengsel)

Ledige verv i HIOI komiteen:
-

Nestleder: Samarbeide med leder og overtar hennes funksjon ved evt fravær (Leders
ansvar: dagsorden, lede møte, stille på OSSK, administrative div oppgaver, mail og
holde oversikt). Krav til rusfritid: 2 år. Varighet: 1 år
Infoplakat-ansvarlig: vervet går ut på å ha kontroll på NA-plakater på anviste
områder. Egen perm viser dette. Finne/spørre etter servicevillige til å hjelpe med dette.
Gjerne går to sammen. Krav til rusfri tid: 6 mnd. Varighet 6 mnd

Budsjett se eget skriv
Alle Na medlemmer er ønske til å delta på våre møter, VI trenger dere.
Vi gjør alltid service sammen!
HIOI Komiteens neste møte er 5.desember kl 18:00 i kongensgate 15.

I felleskap
Leder.

Budsjett Nyttårsfeiring 2012 /13
Hva

Inn

Ut

Festmiddag til 220 kr for 80 stk

17 600,-

17 600,-

Registrering til 150 kr for 85 stk

12 750,-

12 750,-

Leie av lokale

5 000,-

Dekketøy/Blomster

1 000,-

Vask av lokale

1 000,-

Fakler

300,-

Brus

700,-

Kaffe + kaffesnop

1 500,-

Speakere

750,-

Trykk innbydelse

300,-

Porto + konvolutter

200,-

Barneaktiviteter

500,-

Underholdning
SUM

1 500,30 350,-

30 350,-

Sluttrapport fra leder, november 2012

Da er det tid for igjen å takke for at jeg har fått tjene fellesskapet.
For meg har det vært et fint år i forsøk på å lede komiteen.
Det jeg ikke er fornøyd med er at det ser ut til å være så vanskelig å fylle ledige verv. Jeg kan jo ha et
håp om at det hjelper med meg ute av veien.
Igjen – takk for at jeg fikk tjene.

I fellesskap…

