
              

Referat OSSK 16.03.2013 

Til stede

Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Rkm
HI & OI
Aktivitetskomitèen
Kasserer, Aktivitetskomitèen

Gjør det enkelt
Fredagsgruppa
Søndagsgruppa
Veien til frihet
Fly fri
Sammen kan vi
Club 67
Vennesla Hæran

Velkomst med presentasjonsrunde

NA`s 12 tradisjoner ble lest
NA`s 12 konsepter ble lest
10 konsept ble lest
11 konsept blir neste gang lest

Godkjenning av Dagsorden
Kommentar: mangler sak om at RKM går gjennom Planning Basic.

Godkjenning og opplesing av referat
Godkjent

Rapporter

Leder
-Vært hos grupper og spurt om noen trenger hjelp til noe og informert om OSSK.
- Skal finnes ei bok hvor prinsippvedtak er skrivet ned, forsøker å finne denne. 

Nestleder
-Fått mail fra Ara, leste denne.



Kasserer
-Saldo p.d.d. er 29.264,02,- 
-Nettbank- tilgang er nå i orden og kasserer takker tidligere kasserer for god hjelp til dette.

Sekretær
-Ingenting å rapportere

RKM
-En revidert oversikt over prinsippvedtak rundt økonomien til Regionen legges i permen 
som er å finne i kjelleren i Kongensgate.

Aktivitetskomitèen
-Leste rapporten og informerte om Bragdøya og nasjonal tegnekonkurranse for Logo.
-Sølvi takket for tilliten i kasserervervet i komitèen og informerte om at hun nå går av.
-Ledige verv i komitèen: vara-kasserer, rusfri tid, 1 år.

HI & OI
-Leste rapporten og kom med viktig informasjon om NA- budskapet og vervene i komitèen.
-Ble diskusjoner rundt mailen fra Ara om møtene der og det jobbes kontinuerlig med dette.
-Ledige verv i komitèen: nestleder, rusfri tid, 2 år.
-Oppfordrer til å lese rapporten som er vedlagt.

Gjør det enkelt
-Gode møter med mye folk. 
-De har møter med en miks av tema og tradisjoner.

Fredagsgruppa
-Har overført 3000,- til OSSK. Alt over 1000,- kr sendes videre.
-2 fredagen i mnd er det åpne møter.
-De er en kjerne på rundt 12 stk som jevnlig gjør service.
-God stemning på møtene.

Søndagsgruppa
-Varierende besøk men gode møter.
-Vervene er besatt og går i rotasjon.

Veien til frihet
-Veldig gode møter og alle verv er besatt.

Fly fri
-Har overført 2050,- til OSSK.
-Har åpent møte 1 gang i mnd.
-Manler vara-Gsr, ellers er alle verv besatt.
-Det jobbes med tema- lista.

Sammen kan vi
-Gode møter
-litt mindre folk de siste par mnd. Men har i snitt 2 nykommere på hvert møte. De har hatt
problemer med å få hvite nøkkel- ringer men det er nå på plass.



Club 67
-Jobber med å bedre rapporteringa til gruppa.
-Har åpent møte 1 torsdagen i partalls-måneder.
-Varierende oppmøte men god service-villighet.

Vennesla Hæran
-Varierende på antall besøkende men har veldig gode møter.

Saker

• Budsjett Bragdøya Godkjent

Saker, Regionen

• Planning Basic Intro. Blir brukt i Regionen og et godt verktøy i service- sammenheng.

• Hvordan håndtere grupper/enkeltpersoner som har andre interesser enn NA-budskapet?
Litt misforståelser rundt dette da det er en sak i Regionen og ikke i OSSK. 
RKM trenger tilbakemld om OSSK sin holdning og eventuelle tiltak/ retningslinjer i forhold 
til dette. Det blir bragt videre til neste Regionsmøte i Juni.
Saken går ut til gruppene igjen.

• Budsjett, Regionalt Konvent Ikke godkjent

• Leder, Litteraturkomitèen Ingen kandidat  

Saker til neste gang

• Budsjett, Regionalt Konvent

• Leder, Litteraturkomitèen

Møtet ble avsluttet med bønn om sinnsro.

Møter i Området:

• HI & OI 1 onsdagen hver mnd. 18.00 Kongensgt. 15
• Telefonkomitèen 15.05.3013 18.00 Frivillighetens Hus
• Aktivitetskomitèen 2 onsdagen hver mnd 19.30 Kongensgt. 15
• OSSK 20.04.2013 12.00 Kongensgt. 15



Rapport fra HIOI komiteen
OSSK 16.04.13

Komiteen har vært å holdt informasjons stand på seminarte: ”ut av tåka”. Dette ser vi som 
viktig service - å kunne få spred vår program til de som jobber med og for rusavhengige, Her 
får de muligheten til å spør oss om alt de måtte lure på om NA. 

Etter forje OSSK møte tok vi opplysningene om at ett annet budskap enn NA som blir delt på 
våre HI service som en egen sak. Dette ser vi på som alvorlig og i komiteen ble det åpen 
diskusjon før vi kom fram til en handling/løsning. 
Det ble sendt ut sms’er som informerte om hva som er vårt budskap og hva som ikke er. 
Samtidig er komiteen enig om at vi kan ikke kontroller alle våre service villige og at vi må ha 
tillit. 

VI vil samtiden informere alle på nytt om at: 

Når vi gjør service i fengslene/Loland/ARA så representer vi NA. 
Når vi går inn døra, under møte og etter at Sinnsro bønnene er bed så representerer VI fortsatt 
NA Med andre ord fra vi kommer til vi går har VI ingen personlig meninger om behandlinger, 
religion, paragraf 12 soning eller andre selvhjelps grupper o.l 

Ledig verv:

- Nestleder: Samarbeide med leder og overta hennes funksjon ved eventuelle fravær. Alle 
administrative oppgaver gjøres sammen med leder både før, under og etter komitee møtene.  

Krav til rusfri tid: 2 år Varighet: 1år  

- Panelleder på Loland: Sørge for at det blir holdt møter, et møte i mnd. Sørge for NA-
matriell er til stede. Finne service-villige. Skrive service-liste. Møte opp på HIOI komiteens 
møter. Krav til rusfri tid: 1 år Varighet: 1 år

- Panelleder i Arendal Fengsel: Sørge for at det blir holdt møter, ca 6-7 møter i året. og 
sørge for NA-matriell er til stede. Finne service-villige. Skrive service-liste. Møte opp på 
HIOI komiteens møter. Krav til rusfri tid: 2 år Varighet: 1 år

 Lyst å gjøre service i HIOI:

Vi trenger deg  Alle Na medlemmer er velkommen til å delta på våre møter.
Se vår egen HIOI info tavle om kontaktinfo og krav til rusfritid, varier fra institusjoner til 
fengsel. (står i kongensgate lokaler).
Vi gjør alltid service sammen!

Sjekk ut vår mobilversjon: www.naossk.org 

HIOI Komiteens har faste møter 1.onsdag i hver mnd kl 18:00 i kongensgate 15.

Neste møte er 3. April kl 18:00 

I felleskap  (Leder HIOI).

http://www.naossk.org/


Rapport aktivitetskomiteen 16/3 2013 
 
Komiteen jobber videre, målrettet mot Bragdøya 2013. 
Vi har nå vært i årets kontraktsmøte med Bragdøya kystlag og kan 
meddele at det blir treff i år også. Både kystlaget og aktivitetskomiteen er 
meget fornøyd med samarbeidet og vi jobber godt i sammen. 
 
På komiteens møter, som for øvrig er 2. onsdag i måneden kl 19.30 i 
kjelleren, opplever vi tilfriskning gjennom organisering, kreativ tenkning, 
idémyldring, godt samhold og masse latter. Det kan sterkt anbefales. 
 
Vi trenger hele tiden nytt blod for å kunne fornye oss og tenke nytt, så nye 
medlemmer er hjertelig velkommen. 
 
Komiteen har blant annet bestemt at årets "slag ord" skal være "Forankret 
i NA".  
Dette er en tekst som vil stå på innbydelser, t-skjorter, gensere og andre 
effekter.  
 
Sammen med dette slagordet skal det også være en tegning eller logo 
som henspeiler til årets "slogan". 
 
For å få inn flere forslag å velge mellom har komiteen i år bestemt å 
utlyse en tegnekonkurranse nasjonalt. I tidligere år har denne 
konkurransen vært utlyst her i området sør under navnet "T-skjorte 
konkurranse". 
 
Vi opplever at Bragdøya treffet står veldig høyt i kurs i de forskjellige 
områdene rundt om i Norge og håper folk vil tenne litt på denne ideen og 
levere inn mange artige forslag. 
 
Vinneren vil få sitt forslag trykt opp på de forskjellige artiklene. 
 
I aktivitetskomiteen pr dags dato har vi et ledig verv som vara kasserer. 
Det har varighet på 1 år og en må ha 1 års rusfri tid. 
Vi håper på å få fylt dette vervet så fort som mulig. 
 
Det er en stor glede å få gjøre service som leder i aktivitetskomiteen. 
 
 
Klem :) 


