REFERAT FRA MØTE I OMRÅDE SØR SERVICE KOMITE
18.02.12

TILSTEDE
Leder :
Rkm :
Vara Rkm :
Leder i Aktivitetskomiteen :
Kasserer Aktivitetskomiteen
Leder HI og OI
Nestleder HI & OI
Gsr sammen kan vi gruppa
Vara gsr Veien til frihetgruppa :
Gsr vennesla hæran gruppa :
Vara gsr Vennesla hæran gruppa :
Gsr Fly fri gruppa :
GSR gjør det enkelt
Gsr Fredagsgruppa
Vara gsr Fredagsgruppa :
Gsr Hjemmegruppa:
Gsr Søndagsgruppa :
Gsr Mandalsgruppa:
Vara Gsr Mandalsgruppa
Dagens agenda:

Under evtuelt vil aktivitetskomiteen legge fram budsjett fra
Bragdøya.
Leder informerer om at dagens prokurister ikke er i OSSSK lengre.
(En prokurist er en som co-signerer på regninger osv på vegne av et
foretak eller en bedrift) Vi tar saken opp under eventuelt
Ut over dette ble dagens agenda godkjent

Referat fra forrige Ossk –møte : Godkjent, bortsett fra sak 2 under Saker fra regionen. Her var det
enighet om at litteraturkomieteen kan gi ut nykommerdonasjoner på arrangementer de deltar på
 leste Na`s 12 tradisjoner.
 leste Na`s 12 konsepter.
 leste det 11. konseptet.
 leser det 12. konseptet neste gang.
RAPPORTER
Leder OSSK
RKM
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Har prøvd å holde seg oppdatert. Hentet post. Fått regning på
postboksen som har forfalt.
Har vært på regionsmøte i Oslo sammen med vara-rkm.
Det er stille på e-posten for tida.

Aktivitetskomieteen

HI &OI komiteen

Fredagsgruppa
Sammen kan vi
Fly fri
Gjør det enkelt
Vennesla Heran
Veien til frihet
Club 67
Søndagsgruppa
Arendalsgruppa
Heia Gruppa
Mandalsgruppa

Hjemmegruppa

Har lagd skriftlig rapport.
Har mye å gjøre framover. Bragdøya er under planlegging.
Tema er STØ KURS.
Har lagd skriftlig rapport. Trenger flere frivillige og oppfordrer GSR’ene
til å ta dette med til gruppene. Hvis det ønskes at komiteen kommer til
møtene for å informere om aktiviteten her, møter de gjerne før eller etter
møtet.
Skulle lagt fram et regnskap i dag. Dette skal være klart til neste gang.
Alle verv besatt. Ny møteledernøkkel. De har bestemt at det ikke
”messes” på møtene
Gode møter, greit med folk. God rullering i vervene. Har en inkluderende
holdning til nye i gruppa
Alt er fint og flott.
Mye folk på møtene. Verv byttes ut. Besluttet å legge ned åpne møter.
Økonomi OK. Har videresendt penger til OSSK
Gode møter, en del folk. Besøk fra Loland
Gode møter, skal ha et åpent møte i begynnelsen av mars
Ikke til stede
Ikke til stede
Ikke til stede
Ikke til stede
Det er med det samme, noe mer folk på møtene. Tjenestevillighet. Har
fått besøk fra Kristiansand, og dette var velkomment. Det har vært snakk
om å starte møte i Lyngdal
Veldig god servicevillighet, godt oppmøte

SAKER

HVA

1) Valg:
a) Kasserer, rusfri tid 3 år.
b) Nestleder, rusfri tid 2 år.
c) Sekretær, rusfri tid 2 år
2. Regnskap for OSSK,
underkomiteer, betrodde
tjenere.

KOMMENTAR

KONKLUSJON
Saken går videre til
neste møte.

Ingen kandiater til disse vervene.

GRUPPENE
OPPFORDRES TIL Å
KOMME MED
KANDIDATER

Sekretær har lagt fram regnskap.
Mottok 1205, skal ha refundert 45
kroner fra komiteen.
RKM har gjort ferdig sitt regnskap.

Aktivitetskomiteen har regnskap fra
nyttårsfeiringen. Ekstrautgift i forhold
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RKM legger fram sitt
regnskap på neste
møte.
Regnskapet fra
aktivitetskomiteen

til renhold. Gikk likevel i overskudd.
Det kom til et prisavslag i forhold til
maten da det ikke ble levert nok
middag.
Ingen kommentarer til regnskapet.

godkjennes

Det er 59 000 på OSSK sin konto

3. På OSSK- møtet i januar
kom det frem at sekretæren
har fungert som postansvarlig
og kaffekoker i
tjenesteperioden(e). Dette står
ikke nedfelt som en del av
dennes vervbeskrivelse. Skal
postansvarlig og kaffekoker
knyttes til
a) et bestemt verv
b) Er dette tjeneste en eller
flere av komiteens betrodde
tjener kan ta på seg?
Eventuelt

Saken har vært til drøfting i gruppene
Vennesla mener det bør være knyttet
til ledervervet.
Gjør det enkelt er delt på dette. Kunne
vært knyttet til nestlederverv. I andre
grupper velges kaffekoker for noen
måneder om ganga.
Veien til frihet mener at Ossk skal finne
ut av dette selv
Sammen kan vi mener også at Ossk må
finne ut av dette selv
Forslag om at Vara-RKM og RKM går
inn og co-signerer i banken.
Gjør det enkelt mener at denne
ordningen bør revurderes. Det har
vært lagt fram forslag om å kunne
disponere nettbank tidligere. Saken ble
nedstemt og lagt død.
Gruppen foreslår å opprette nettbank i
en annen bank som har en billigere og
enklere nettbankløsning for
bedriftkunder.

Budsjett fra Aktivitetskomiteen,
Bragdøya
Rapport fra Regionen
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OSSK tar dette opp
innad i komiteen

Gjør det enkeltgruppa
vil fremme forslag om
å opprette nettbank i
for eksempel DNB på
neste møte
Frem til denne saken
er landet vil RKM og
vara-RKM stå som
prokurister sammen
med leder for OSSK

HI og OI informerer om at det ble en
økning i regionen i forhold til
kjøregodtgjørelse på 40 %. Ønsker å ta
en økning av kjøregodtgjøring om sak
til område Sør på neste møte

HI & OI-komiteen
ønsker å legge fram
forslag om å øke
kilometergodtgjørelse
i samsvar med
økningen i regionen på
neste møte

Ble luftet, og forklart enkelt. Hver
enkel t gruppe tar dette med tilbake.
(Her følger et lite utdrag, fullstendig
rapport ligger i perm i hylla Kongensgt
15. B)

Tas opp på neste møte

Område Nord sliter. Tromsøgruppa
lagt ned.
Område Midt. Har mye HI og OI
aktiviteter
Konvent i pinsa
Område Øst. Årets konvent en
sukssess. Økonomisk overskudd,
diskusjon om slike arrangementer skal
genere penger
Område Vest var ikke representert
Litteraturkomiteen
Vil ta med varer til Kristiansand hvis
noen ønsker leveranser i mars.
Jobber mot en ny utgivelse av Basic
text. Med historier. Klar i løpet av
2012
Oversettelsekomiteen
Sinnsrobønnen skal endres
Ny versjon
Gud
Gi meg sinnsro
Til å aksepter de ting jeg ikke kan
forandre
Mot til å forandre de ting jeg kan
Og visdom til å se forskjellen.
Når det gjelder servicekonferansen i
Kristiansand er alt i rute.
Saldo 69 915 kroner i regionen.
Valg ble gjort. Leder i regionen er
 fra område sør
Økning av kilometergodtgjøring.
Har en del konsekvenser i forhold til
økonomi
Det ble en økning til kr 2,50 per
kilometer.
Regionen støtter oversettelsekomiteen
i Island med kr 5000,- for å kunne utgi
Basic text på islandsk.
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NESTE MØTE

Er det her man skriver ”in loving
service…?) 
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FU (Fellesskapsutviklingskomiteen)
sender ut et skjema til gruppene hvis
det er ønskelig at de ønsker at
gruppene skal holde innlegg eller om
medlemmer i område sør ressurspanel
Blir endret da servicekonferansen
kommer i veien for oppsatt møte

Neste møte blir
24.03.12 kl 12.00

RAPPORT fra RKM og vara-RKM
til OSSK 18. Februar 2012
Vara-RKM og jeg reiste inn på regionsmøte i Oslo sist helg, og jeg har,
etter beste evne, laget et sammendrag ut i fra de rapportene jeg har fått
tilsendt, samt sakene vi tok opp.
(Det ordinære referatet og alle rapportene legges i permen merket “RKM”
som står i hylla i “kjelleren“, så fort det blir oversendt meg.)
Område Nord: Gruppa i Tromsø er dessverre lagt ned. De har slitt med
dårlig servicevillighet. Årets “Midnattsol”-konvent blir arrangert i Alta
(22.-24- juni).
Meddeler at de ser fram til Servicekonferansen, og kommer mannsterke
fra området.
Område Midt: Området består av 6 grupper som holder 9 møter i uka,
fordelt på Ulsteinvik, Molde, Ålesund og Kristiansund. HI/OI
Kristiansund har faste oppdrag med rusinstitusjoner og
kriminalomsorgen/fengsel. Har hatt besøk av FU i desember, med fokus
på info om “Planning Basic”. Et produktivt møte, og nytt møte er under
planlegging. Arrangerer konvent i pinsehelga. (kommer nærmere info)
Område Vest: Var ikke representert.
Område Øst: Består av 30 grupper fordelt fra Halden i sør til Trysil i
nord. Årets konvent i oktober ble en suksess med 373 registrerte og et
overskudd på ca 66 000. Spørsmål om konventer skal generere penger, og
rkm har kontaktet NAWS ang dette, og venter på svar. Har overført kr 50
000 i januar til regionen.
Område Øst2: Har ikke fått rapport. Kommer i referatet fra regionen.
Litteraturkomiteen: Kommer på Servicekonferansen i mars, og de tilbyr
seg å ta med seg varer som gruppene bestiller fram til konferansen, og
sparer fraktutlegg 
Oversettelseskomiteen: Heftet “Informasjon om NA er gått i trykken.
Jobber med revidert utg av Basic Text, og nærmer seg stadiet for
gjennomgåelse av layout. Har fått klarsignal fra WSO at denne blir
prioritert, siden regionen Norge har sendt dem penger. Dvs at Basic Text,
5 utg. inkl. personlige historier, vil være klar på norsk i løpet av 2012.
De har consensus om endring av sinnsrobønnen. Fra “godta” til

“akseptering”, og fra “forstand” til “visdom”. I den engelske utg. brukes
ordene “accept” og “wisdom”.
Sinnsrobønnen blir da slik:
“Gud gi meg sinnsro
til å akseptere det jeg ikke kan forandre
Mot til å forandre de ting jeg kan,
og visdom til å se forskjellen.”
FU: Holder læredager/workshops i regionens områder. Kommer til
Servicekonferansen å holder workshops om tjenestestrukturen.
Komiteen trenger medl som ønsker å være med i FU`s ressurspanel.
Legger ved skjemaer for utfylling for deltagelse, og skjema til
forespørsler fra OSK/grupper til FU`s tjenester, som GSR-ene tar med seg
til gruppene sine.
Kasserer rapporterer om saldo på kr 69 415,- pr. d.d.(11.02.2012)
Saker:
* Valg av leder i regionen.
OSSK stilte med kandidat. Valgprosedyrene ble gjort, og kandidaten ble
enstemmig valgt av RKM-ene.
* Valg av varakasserer i regionen.
OØSK stilte med kandidat. Valgprosedyrene ble gjort, og kandidaten ble
enstemmig valgt av RKM-ene.
* Valg av 2. Varadelegat.
Ingen kandidater.
* Valg av kasserer i Litteraturkomiteen. (Litteraturkomiteen og
interimsstyret i regionen har kommet fram til at dette vervet bør velges på
regionsmøtet av RKM-ene)
OØSK stilte med kandidat. Valgprosedyrene ble gjort, og kandidaten ble
enstemmig valgt av RKM-ene.
* Reviderte budsjetter for 2012.
For dem som måtte legge fram revidert budsjett, ble alle godkjente.
* Skal kilometergodtgjørelse for medlemmer i regionen økes fra kr. 1,50
til kr 2.50 pr km?
Det er blitt gjort en oversikt på hva/hvilke konsekvenser det får for
budsjettet. Det har ikke vært noen økning på km-avgiften siden
regionskomiteen ble opprettet. En del drøfting før avstemningen.
Fire RKM-er stemte for og en RKM avsto fra å stemme.

Dvs: km-avgiften i regionen økes til kr 2,50.
* Nytt revidert utkast ang økonomiske retningslinjer for regionen fra
ad-hoc komiteen. Kan vi godkjenne dette?
Utsettes til neste møte. (Ikke alle hadde fått tilsendt utkastet, og hadde
ikke fått satt seg inn i hva som var av endringer.)
* Valg av nestleder i FU på regionsmøte?( Da FU skal bestå av kun leder
og nestleder, vil det ikke bli en gruppesamvittighet ved valg i FU.
Avgjøres av RKM-ene at nestlederen i FU velges i regionen.
* Forslag om at rapportene ikke leses op på regionsmøtet. Vi kan gå
igjennom alle rapportene om det er kommentarer og/eller spørsmål. Alle
skal ha lest rapportene på forhånd, og tiden kan brukes mer fornuftig som
f.eks “Planning Basic” (Sak fra FU)
Alle fikk anledning til å komme med tanker og argumenter både for og
imot saken.
RKM-ene stemmer for at rapportene fortsatt leses på møtene.
* Er det mulighet for et regionalt konvent? (sak fra vara-delegat)
Drøfter dette på neste møte i juni.
* Skal vi bruke en time av regionsmøte på Planning Basic?
Dette blir ikke noen fast post, men det avsettes en time til Planning Basic
på regionsmøte i Bergen.
Eventuelt:
Det kom forespørsmål om regionen Norge kan støtte Island med kr 5000,til oversettelse av Basic Text til islansk?
RKMène går enstemmig inn for at regionen både kan, og ønsker å bidra
med å “bringe NA-budskapet videre“ på Island 
Kasserer overfører beløpet.
Ledige verv i regionen: 2.vara-delegat.
Prøv med service, det virker!
Klem fra RKM 

Rapport fra HI/OI komiteen til OSSK 18\02-12
Komiteen utfører de oppgaver den er tildelt, men vi vil trenge flere medlemmer
fremover. Dette fordi vi får flere utskiftninger i panelledergruppa, og flere
mulige oppdrag i løpet av våren.
Pr i dag har vi ledig nestlederverv - krav til rusfri tid 2 år. Varighet er 1 år.
Komiteen har bruk for flere medlemmer i forbindelse med OI-oppdrag og
panelledere. Oppfordrer GSR`ene om å ta dette med tilbake til gruppene.
Hvis gruppene ønsker et infobesøk fra komiteen, er dette mulig. Det kan være
en innledning eller ved et gruppesaksmøte. Si fra så kan vi finne ut av noe.
OI Rapporter:
Vi har i løpet av mnd hatt et oi oppdrag under klar-seminar på frivillighetens
hus.
Har fått 3-4 henvendelser om OI-oppdrag fremover.
HI Rapporter:
Møte med Arendal fengsel resulterte i at møtet vil bli holdt annenhver mnd fra
nå av. Det vil også bli holdt som et info-møte, slik vi har på Ara og Loland.
Vi håper ennå på å kunne komme i dialog om møter i deres avdeling på evje.
Men det er for tidlig å si noe om detaljer her.

Panellederne på faste institusjonsmøter gir gode tilbakemeldinger. På ARA har
vi bedt panelleder om å sende SMS-påminnelser før møter. Dette fordi det
forekommet for mye fravær i.f.m møter der. Komiteen ønsker å sikre at vi
stiller de dagene vi sier vi skal komme.
Ellers vil jeg minne om at HI/OI har møte første onsdag hver måned i kjelleren
kl 18.00.
Alle er hjertelig velkomne 
I felleskap
Lasse leder

Rapport fra Aktivitetskomiteen februar 2012.
Vi har hatt et kjempeflott møte i komiteen og det er mye
servicevillighet 
Vi skal ha tema på service konferansen og ser frem til det, vi er
også invitert til fly fri og skal ha tema der 1.mars. Vi er veldig
glade for slike invitasjoner 
Vi skal ha møte med kystlaget 22.02, da de glemte å komme på
det forrige vi hadde satt opp….
Vi er i FULL gang med planleggingen av Bragdøya 2012 og det
er et kjempebra engasjement i komiteen nå 
Vi har allerede mye på plass, alle speakere er i boks !!!!!  vi har
også mange villige til servicevervene. Innbydelsene er under
arbeid og vi har enstemmig vedtatt i komiteen at i år blir det
ikke t-shirt konkurranse, men temaet skal gå igjen fra innbydelser
til logo på effekter. Årets slag ord ble: STØ KURS. Vi har avtalt
en dugnadslørdag på øya for å begynne å rydde i kaoset vårt på
loftet, vi håper å få kastet mye gammelt og få ordnet et greit
lagrings system. Budsjettet er klart og skal ut til gruppene nå.

Kjærlig og takknemlig service klem
Bente

