
Referat OSSK 20.10.2012

Til stede:

Leder
Nestleder
Sekretær
RKM
HI & OI
Aktivitetskomitèen
Hjemmegruppa
Veien til frihet
Gjør det enkelt
Vennesla Hæran
Fly fri
Club 67
Mandalsgruppa
Fredagsgruppa
Observatør
Kandidat til valg

Velkomst med Presentasjonsrunde.
NA`s 12 Tradisjoner ble lest.
12 Konsepter ble lest.
5 Konsept ble lest.
Neste gang blir 6 Konsept lest.
Godkjenning av Dagsorden,opplesing og godkjenning av referat fra forrige møte.

Rapporter:

Leder:
Har vært indisponert den siste tiden og føler han ikke har fått utført vervet på en tilfredsstillende 
måte.

Nestleder:
Ingenting å rapportere.

Sekretær:
Skryter av gruppene for å opprette e-mail, det letter jobben i.h.t. Post til gruppene. 
10 av 14 grupper har nå mailadresse :) 
Post INN/UT: Kontoutskrifter.

RKM:
Leste rapport og opplyste om at referater ligger i perm i kjelleren og oppfordrer medlemmer om å 
gå inn der for å lese når de kommer.
Opplyste om at Litteraturkomitèen forteller at de har utestående 100.000,- kr. Utestående hos 
gruppene. De har også en årlig utgift på 12.000,- kr. i retur på uavhentet litteratur.

Kommentar: DET ER IKKE TILFRISKNING Å BESTILLE VARER OG LA VÆRE Å 
BETALE!



Sinnsrobønnen ble nå bekreftet endret til sin nye versjon, mer om Regionsmøtet , se vedlegg.

HI & OI:
Leste rapport og oppfordrer alle til å gjøre service.
Tlf.komitèen trenger folk! 
Minner om læredag i kjelleren onsdag 24.10 kl. 18.00, alle er hjertelig velkommen :)
De har også vært på møte i Kriminalomsorgen i frihet og de har mottatt det første stempelet.
HI  & OI har bestemt at Club 67 starter med dette.
Se forøvrig rapport.
Neste møte i HI & OI komitèen er 7 november kl 18.00 i Kongensgate 15.

Aktivitetskomitèen:
De har sendt rapport som følger med referatet.
Leder takker for perioden og sier det har vært krevende men lærerikt. Hun har vært i komitèen i 10 
år så det er vemodig , men på tide. Vi sier tusen takk for engasjementet og ønsker lykke til videre :)

Hjemmegruppa:
De har gode møter men mangler servicevillighet.

Veien til frihet:
De åpne møtene fungerer bra, og alle verv er besatt.

Sammen kan vi:
Ikke representert.

Gjør det enkelt:
Alle verv er besatt. De har gode stabile møter med mye folk.

Bare for i dag:
Ikke representert.

Vennesla Hæran:
Gode møter og det er høyt under taket!! 

Fly fri:
Fantastiske møter med mange nykommere. God service og god 7. tradisjon.

Søndagsgruppa:
Ikke representert.

Club 67:
Stabile møter med mye folk. Det er kamp om vervene i denne gruppa :)
Starter opp med åpne møter, opplysninger om dette kommer etterhvert.
Starter som første gruppe med stempling for E.K.

Mandalsgruppa:
God atmosfære og er ei jevn gruppe med 6-10 medlemmer.
Veldig glade i besøkende :)

Fredagsgruppa:



Alt er vel og godt med folk.

Arendal:
Ikke representert.

Gleden-gruppa:
Ikke representert.

Saker:

1) Valg
a) Kasserer,rusfri tid 3 år: 
Ingen kandidat.
b) Vara RKM, rusfri tid 2 år:
Ingen kandidat.
c) Leder i Aktivitetskomitèen, rusfri tid 2 år:
A ble fremmet som kandidat og valgt som ny leder :)
d) Leder i HI & OI komitèen, rusfri tid 2 år:
R ble fremmet som kandidat og valgt som ny leder :)

2) Forslag til endring av retningslinjer:
Synspunkter ble utvekslet men ingen enighet. Saken går videre.

3) OSSK har endel penger på konto, hvor skal de sendes?
OSSK har ingen retningslinjer for dette. Synspunkter ble utvekslet men ingen enighet. 
Saken går videre.
Rkm opplyser om retningslinjene i Regionen hvor der blir gjort vedtak om hvor pengene 
skal sendes utover budsjett.

4) Eventuelt:
Budsjettmøte.
Valg av Leder i OSSK.

Neste møte i OSSK er 17. november.
Møtet avsluttes med bønn om sinnsro :)



RAPPORT FRA RKM 

Siden sist har jeg sendt rapport til Regionen på vegne av OSSK.  Jeg har også vært på Regionsmøte i 

Oslo, og kommer med et lite resyme fra møtet her.  Det egentlige referatet med rapporter vil ligge i 

permen i lokalet i kjelleren. 

Rapporter 

Litteraturkomiteen forteller at de har over 100 000 utestående hos gruppene.  De har også en årlig 

utgift på kr 12000 i retur av uavhentet litteratur.  Det planlegges en web-shop 

Tlf komiteen trenger folk!! 

Oversettelsekomiteen trenger folk.  2 nye brosjyrer er oversatt; Internett og sosiale medier og 

Informasjon om NA. Jobber med Living Clean 

FU ønsker å ut til gruppene.  Kommer hit 24.10.12 

Kasserer Regionen: 187 805 på konto 

Budsjett ble lagt fram.  Dette var svært ufullstendig og revidert budsjett blir lagt fram på neste møte i 

februar.  Vi hadde spørsmål om hvorfor det er så mye penger i regionen, budsjettet viser hvor de er 

planlagt å gå videre 

OSSK s kandidat til nestleder i Regionen ble valgt.  Sekretær ble valgt, 2 varadelegat og nestleder FU 

ble valgt. 

Regionalt jubileumskonvent 2013.  Her var det et felles ønske om å arrangere dette konventet, men 

det var ingen som hadde noen klar kandidat til ledervervet.  Det forelå heller ikke noe egentlig bud 

på konventet.  Område Øst ønsker å arrangere dette, og Område øst II vil gjerne bistå.  Det ble 

enighet om at det utpekes en foreløpig koordinator for konventet, og leder vil (forhåpentligvis) bli 

valgt på neste møte i februar.  Da vil det også bli lagt fram et skikkelig bud med budsjett osv.  Hvis 

ikke det foreligger noe skikkelig forarbeide vil konventet bli avlyst. Det er Regionen som står som 

ansvarlig for konventet.  

Servicekonferansen 2014 ble gitt til Område Øst, men det ble ikke valgt leder for dette.  Utsatt til 

neste møte 

Sinnsrobønnen ble nå bekreftet endret til sin nye versjon.  Det er opp til gruppene når denne skal tas 

i bruk.  Litteratur med den gamle sinnsobønnen har gått i trykken.  VI-opplevelsen er viktig å 

fremheve nå, husk nykommeren 

Sak fra oversettelsekomiteen om å sende 12000 kroner til NAWS øremerket oversettelse av litteratur 

til vår region.  Det var mye diskusjoner rundt dette, og hvilke konsekvenser dette vil få for andre, 

mindre bemidlede grupper. Tas opp på møtet i februar. 

Sak om et medlem kan ha to roller i Regionen?  Tas opp på neste møte  Hvem har talerett på 

Regionens møter? Tas opp på neste møte  Planning Basic på neste møte 



Rapport fra HIOI komiteen 

OSSK 20.10.12 

 
 
Onsdag 24 oktober kl 18:00 i kongensgate 15. 
Alle Na medlemmer inviteres til læredag om Hospital og Institusjon/Offentlig Informasjon 

komiteens arbeid i område sør.  

HI-OI komiteen i område sør ønsker å ha litt flere som er interesserte i å delta på OI 

oppdrag, og håper på å oppnå dette ved å arrangere en info kveld. Samt å få erfaringer fra 

område øst. 

 Og når vi først er samlet ønsker vi også å holde engasjementet i den andre delen av komiteen 

oppe, så det blir HI info også .   

 
 
OI rapporter: 
 

- Vi har vært i møte med Kriminalomsorgen i frihet og vi har mottatt det første 
stempelet. HIOI komiteen har bestemt at vi begynner i Na gruppa ”club 67”.  

- Både annonsen i avisa og vår egen webside (www.naossk.org) går veldig bra.  
 
Hi rapporter: 
 

- Våre lukkete møter i Kr.sand kretsfengselet går veldig bra og vår panelleder søker 
etter flere servicevillige, men på kvinne siden har det ikke blitt holdt møter grunnet 
ingen kvinnelige innsatte.  

- Våre åpne møter på Loland, ARA og i Arendal fengsel går også veldig bra, og i 
Arendal fengsel trenger vi servicevillige  

(lyst å gjøre service? se mer info på vår egen korketavle, eller send en mail) 
 
Vil igjen nevne at vervet Infoplakat-ansvarlig er fortsatt ledig. 
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 

 
 
Alle Na medlemmer er ønske til å delta på våre møter, VI trenger dere. Vi gjør alltid service 
sammen! 
 
 
HIOI Komiteens neste møte er 7.november kl 18:00 i kongensgate 15. 
 
 
 
I felleskap  
 
Nestleder.    
 

http://www.naossk.org/


Rapport fra Aktivitetskomiteen Oktober 2012

Komiteen er allerede godt i gang med planlegging av nyttårsfesten som 
blir på offisersmessa. Invitasjon og info kommer, det vil også bli hengt 
opp service plakat i kjelleren.
Jeg vil også takke for meg da min tid over som leder i komiteen er over. 
Det har vært et krevende men veldig lærerikt verv å ha, det er spesielt 
mye ansvar under Bragdøya som er blitt et stort arrangement.
Det er en fin komite å gjøre service i og en fin måte å bli mer kjent på 
og få gode nære relasjoner i fellesskapet, jeg har lært mye om min 
tålmodighet og mitt kontrollbehov. Jeg har vært i komiteen i snart 10 år 
og hatt de fleste verv og da siste året som leder. Det er vemodig og på 
høy tid jeg går ut av komiteen. Anbefaler alle på det varmeste å gjøre 
service i Aktivitetskomiteen, det er mye kjærlighet og trygghet der. Takk 
til OSSK for tilliten og en stor takk til alle jeg har gjort service med.

Kjærlig service klem


