
Referat OSSK 21 desember  2013 

 

Velkomst med presentasjonsrunde 

Til stede: 

Leder:  

Nestleder:  

Sekretær:  

Kasserer:  

RKM:  

Vara RKM:  

HI & OI:  

Mandalsgruppa:  

Gjør det enkelt:  

Veien til frihet:  

Fredagsgruppa:  

Fly fri:  

Vennesla Hæran:  

Sammen kan vi:  

Observatør: 2 

 

Na’s tolv tradisjoner ble lest  

Na’s tolv konsepter ble lest  

Sjette konsept ble lest  

Syvende konsept blir lest  

 

 



Godkjenning av dagsorden 

 Mangler to saker som kommer med neste gang 

 Godkjent 

Godkjenning og opplesing av referat 

 Godkjent 

Eventuelt 

 Valg i regionen: leder, nestleder og regnskap 

 Kasserer: hvor sende penger fra ossk? 

 

Rapporter 

Leder: 

 Leser/svarer mail og skriver agenda 

 Holder seg oppdatert ved å lese referater 

 Mange ledig verv i de forskjellige områdene 

 Tegnet husleiekontrakt med Son Senteret, 1 års leie og 1 mnd oppsigelse 

 Ossk er ansvarlig for 500 kr pr mnd i husleie 

Nestleder: 

 Sjekker mail og har god kontakt med leder.  

 Kommer med skriftlig rapport neste gang, da hun går av 

Sekretær: 

 Skriver referat, sjekker mail. 

Kasserer: 

 Saldo er ca kr. 75 000 

 25.11 - innskudd på kr. 3500 fra Fredagsgruppa 

 26.11 – innskudd på kr. 3000 fra Sammen kan vi 

 6.12 – Innskudd på kr. 2616 fra Huskomiteen 

 Kr. 9024 ut til vara-RKM, for 2013 

 

RKM: 

 Har jobbet med sak som har gått ut til gruppene 



 På utskriften i Excel ble det en feil i regnskapet, da noen beløp hadde flyttet seg. Dette til 

info! 

 Selvransakelse på neste møte i regionen, RKM og vara -RKM har mye å si om dette 

 Ledige verv i regionen: leder og kasserer. Nestleder i regionen er en representant for ossk 

HI & OI: 

 13 medlemmer på forrige møte og de fleste verv er fylt. 

 Panelleder for Arendal fengsel har trukket seg 

 Det er frafall av medlemmer i fengselsgruppa i Kristiansand og medlemmer oppfordres til å 

stille seg til tjeneste 

 Skal forsøke å finne områder hvor komiteen kan gjøre nytte for seg, både HI- og OI-oppdrag. 

Vil i første omgang oppsøke steder de har vært før: Helse- og sosialfag på Universitetet og 

Evje fengsel 

 Vil nøste opp i KIF og ”stempelsaken” og muligens rette en henvendelse til Legeforeningen 

 En invitasjon til Solholmen overgangsbolig ligger på vent 

 For at komitèen skal lykkes, er de avhengig av medlemmers tjenestevillighet samt deltakelse 

på møter. 

Veien til frihet: 

 Møte mandager kl. 19.00-20.00 

 Gruppa finner seg til rette i nye lokaler 

 Stabil gruppe, godt besøk også på gruppesaksmøtene 

 God økonomi, har betalt husleie for tre mnd 

Fly fri: 

 Lukkede møter torsdag kl. 18.30-19.30 

 God økonomi, gjennomsnitt i 7 trad. pr. uke kr. 450 

 Gruppa vokser, mange på gruppesaksmøter 

 Gruppa har akseptert bruk av den nye sinnsrobønnen 

 Tar opp i gruppa at de ikke har fått skrevet husleiekontrakt 

Vennesla hæran: 

 Alle møter er lukket 

 Første onsdag i mnd er det meditasjonsmøte, siste onsdag i mnd er det trinnmøte 

 God økonomi og gode møter 

Mandalsgruppa:- 

 Lukkede møter 

 Gruppa er litt i pluss etter festen, tar med regnskap neste gang 

 Hadde ekstraordinært gruppesaksmøte da det ikke fungerte med to kasserere 

 God økonomi, betaler husleie for ett å, kr. 5000 



 Gruppa vokser, gode møter. Setter pris på besøk fra andre grupper 

Fredagsgruppa: 

 Flyttet til nye lokaler i Normisjonen, finner seg til rette 

 Åpent møte andre fredag i mnd, 30 min speak, møte etterpå 

 Har siste mnd overført kr. 6500 til området 

 Flere nykommere på møtene 

 Mellom 10-15 stk på gruppesaksmøtene, alle verv besatt 

Sammen kan vi: 

 Godt besøk, stabil gruppe 

 God økonomi, har betalt husleie for tre mnd 

Gjør det enkelt: 

 Lukkede møter tirsdager kl. 19.30-20.30 i Dronningensgt. 

 Trinn og tradisjoner som tema 

 Bare fem stk på forrige gruppesaksmøte, dette varierer veldig 

 Hadde besøk av Fredagsgruppa for å avtale div. praktiske ting 

 Kr. 3800 på konto, Sponseegruppa har kr. 4225 

 Har sendt mail til Sponseegruppa, vil støtte dem praktisk og økonomisk for å få oversatt 

litteratur til Swahili 

 Planlagt fest 8 mars 2014, overskuddet går til Tanzania 

 Møtene på julaften og nyttår flyttes til kl. 12.00 

 7 trad. som kommer inn første tirsdagen i mnd går til Sponseegruppa 

Ikke tilstede: 

 Aktivitetskomiteen 

 Club 67 

 Åpen dør 

 Hjemmegruppa 

 Arendalsgruppa 

 

Saker: 

1) Budsjett: 

a) Budsjett 2014 fra RKM og vara-RKM 

Godkjent 

Budsjett HI-OI komitee ; Godkjent 

Budsjett OSSK; Godkjent med forbehold om endringer: 

 Forandre husleiepost til kr. 7000 



 Endring i bidraget fra ossk som skal gå videre i NA-stukturen 

 

2) Ad  Hoc-komitè 

Er det noen grupper som ønsker å danne en Ad Hoc-komitè med leder? Rusfri tid 2 år 

OSSK avgjør at saken legges død og hvis noen grupper ønsker å ta opp saken igjen må de ha 

en leder 

 

3) Ønsker ossk at vedtaket fra sak 2 fra 12.10.2013, ”godkjenning av budsjett” fra region Norge 

skal underkjennes? (se vedlegg fra RKM) 

Alle GSR`stemte  for at ossk ønsker at saken blir tatt opp, av to grunner: 

 Retningslinjene er ikke fulgt 

 Kan ikke budsjettere med underskudd 

 

      

4) Hvor skal vi sende penger fra ossk? 

Forslag at vi avventer til det har vært regionsmøte i februar 2014 

Full enighet om dette. 

NB!!!! Denne saken må komme opp på møtet i mars, slik at saken ikke trenger å fremmes 

på nytt 

 

 

 

Møtet ble avsluttet med bønn om sinnsro 

 

Møter i området 

 

OSSK                                Lørdag 18 januar                      Kl. 12. 00            Son Senteret 

Telefonkomiteen Mandag 13 januar          Kl. 18.00          Frivillighetens hus solbergv 14 

HI & OI                             Første onsdag i mnd.               Kl. 19.30     Bedehuset i Droningensgt      

Aktivitetskomiteen      Andre onsdag i mnd.                Kl. 19.30           Son Senteret 

 

 

 


