REFERAT OSSK 29. MARS 2012
Tilstede: Leder OSSK, Leder HI/OI komitee, Rkm, Nestleder aktivitetskomitee
Kasserer aktivitetskomiteen, GSR Gjør det enkelt, GSR Sammen kan vi
GSR Fredagsgruppa, GSR Mandal, GSR og VaraGSR Hjemmegruppa,
GSR Club 67, GSR og VaraGSR Vennesla Hæran, GSR Veien til frihet,
1 Observatør og 1 kandidat til valg
NA`s konsepter ble lest, 12. konsept ble lest, Arne leser 1.konsept neste møte
Dagens Agenda ble godkjent.
Referat OSSK ble godkjent
Rapporter: Leder Ikke noe spesielt, sendt ut post på mail, laget Agenda
RKM, Stille nå før regionsmøte, fått mail fra delegat om visa til
ECCNA i Moskva, regnskap 2011 sendt til leder
Fredagsgruppa; alt vel. Mandal; alt vel. Club 67; alt vel, god
service villighet. Vennesla Hæran; goe møter, alle verv besatt.
Gjør Det Enkelt; gode møter, alle verv besatt.
Sammen kan Vi; gode møter, alle verv besatt
Veien til frihet; positivt med åpent møte, alle verv besatt.
Hjemmegruppa; alle verv besatt.
HI/OI- komiteen ; se egen rapport.
Aktivitetskomiteen; se egen rapport.
SAKER; 1. Valg
Kasserer - ingen kandidat og saken går videre
Nestleder; Gjør Det enkelt hadde en kandidat, prosedyre fulgt og

kandidaten ble valgt.
Sekretær; ingen kandidat og saken går videre
2. Regnskap OSSK. Ossk har ikke kasserer og derfor ikke regnskap.
Regnskap HI/OI ble godkjent
Regnskap RKM ble godkjent
3. Budsjett Bragdøya 2012.
Kommentarer på sløsing av penger til ved.
Prisøkning; vi lier det ikke.
Kritisk til antall registrerte.
Budsjett godkjent hvis posten til ved går ned til 5000 og aktivitetskomiteen gikk med på det.
4. forslag a) ble godkjent. Angående ny bank og nettbank
b) ble godkjent. OSSK øker kjøregodtgjørelsen til 2,50
Eventuelt. Hvem har bedt oversettelse komiteen om å forandre på
sinnsrobønnen? Er det ikke naturlig at saker kommer fra gruppene eller område
før regionens underkomiteer gjør noe? Har komiteen fullmakt til å oversette noe
som ikke er NA litteratur?
BØNN OM SINNSRO

Rapport fra HI/OI komiteen til ossk 24/3-12
Komiteen fungerer bra. Likevel er vi alltid på utkikk etter medlemmer som er nysgjerrige på
hvordan vi bringer NA`s budskap om tilfriskning til rusavhengige som ikke har mulighet til å
komme på ordinære møter. Eller i vårt arbeid mot det offentlige og lignende.
Ledige verv: Nestleder (krav til rusfri tid 2 år) + panellederverv blir ledig etter hvert.
Alle verv er viktige, men vil minne gruppene om at komiteen stiller svakere uten nestleder.
Og dette har vært ledig lenge. Oppfordrer derfor alle GSR `ene til å nevne dette på neste
gruppesaksmøte.
To grupper har bedt oss om å komme og informere om komiteens arbeid. Vi bukker og
neier.
Vi har hatt en presentasjon på servicekonferansen.
OI rapport:
Stand-dag på tangen videregående skole.
Info-oppdrag på universitetet.
Infoplakaten er oppdatert til en som er identisk med avisannonsen men i A4 format. Vi har
gjort dette for at den skal være enkel å kopiere. Og fra gjennkjennelsesmulighet.
HI rapport:
Alle møter i Hospital og institusjon går som de skal. Men jeg kan nevne at kvinnemøtet i
fengslet ikke har blitt holdt p.g.a. at det ikke har vært noen innsatte der i denne perioden.
Retter en takk til alle panelledere og møtedeltakere. Dere gjør en stor og viktig del av
komiteens arbeid.
HI/OI har møte første onsdag i måneden i kjelleren kl 18.00 Alle er velkomne.
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