
Referat OSSK 17 August 2013 

 

Velkomst med presentasjonsrunde. 

Til stede: 

Leder       

Nestleder      

Sekretær      

RKM       

Vara RKM      

HI & OI       

Aktivitetskomiteen     

Club 67       

Mandalsgruppa      

Gjør det enkelt      

Vennesla Hæran     

Veien til frihet      

Fredagsgruppa      

Søndagsgruppa      

Fly fri       

Observatør      

 

 

NA`s  12 tradisjoner ble lest    

NA`s  12 konsepter ble lest    

2 konsept ble lest      

3 konsept neste gang blir lest    

 



Godkjenning av dagsorden 

 Mangler Eventuelt, ellers godkjent.  

Godkjenning og opplesing av referat 

 Feil møte-tidspunkt til Bare for i dag gruppa. 

 Saken om en « fundraising» komite må komme fra en gruppe, ikke enkeltpersoner.  

Eventuelt 

 Nyttårsfeiring 

 Møtetiden på OSSK- møtene 

Rapporter 

Leder 

  Svarer på mail og lager agenda. 

 Webmaster følger godt opp med mail og videreformidling av disse. 

 Fått avbud fra kasserer. 

 Har fått tilsendt mail ang. husleiekontrakten i Kongensgt. 15. Denne sendes til gruppene med 

tilhørighet i kjelleren. 

Nestleder 

 Fulgt med på mail og hatt kontakt med leder. 

Kasserer 

 Ikke tilstede 

Sekretær 

 Leste sluttrapport og takker for tilliten. Denne sendes som vedlegg. 

RKM 

 Fått invitasjoner. Den ene er til Ski & Recovery og den andre er til jubileumskonventet. 

Sendes som vedlegg ut til gruppene. 

 RKM og Vara-RKM har utarbeidet en oversikt over retningslinjer for RKM. 

 Det skal også utarbeides oversikt over økonomiske konsekvenser ved utvidelse av 

Regionsmøtene. 

 Neste møte i Regionen er i Oktober. 

HI & OI 

 Leste rapporten. 

 Flere ledige verv i komiteen og servicevillige er sårt trengt og ønsket for å bringe NA-

budskapet videre. Gsr ene får en stor oppgave med å oppfordre til service i gruppene sine. 

 Rapporten sendes som vedlegg og med en oversikt over ledige verv i komiteen. 



Aktivitetskomiteen 

 Ferdig med vellykket Bragdøya og utarbeider regnskapet for treffet. 

Club 67    Møter  torsdager kl. 19.00, Østerveien 18. (Gml. Lahelle skole) 

 Varierende oppmøte, ellers ingenting å rapportere. 

Fly Fri    Møter torsdager kl. 18.30, Kongensgt. 15 

 De har god 7 tradisjon og en saldo på 3800,- 

 Alle verv er besatt. 

 Gruppa får ikke tak i hvite nøkkelringer grunnet en tvist med Litteraturkomiteen. 

Vennesla Hæran  Møter onsdager kl. 18.00, Blå Kors, Vennesla. 

 Gode møter og alle verv er besatt. 

Mandalsgruppa   Møter torsdager kl. 19.30. og søndager kl.17.30, Blå Kors, Mandal. 

 Gode møter. 

 Denne gruppa sliter også litt med litteraturkomiteen. 

Søndagsgruppa   Møter søndager kl.12.00, Kongensgt.15. 

 Godt oppmøte og mye tilfriskning. 

 Mange service-villige og rotasjon på vervene. 

 Gruppa har god økonomi. 

Fredagsgruppa   Møter fredager kl.18.00, Kongensgt. 15. 

 Godt besøkt gruppe med gode møter. 

 De er 10-12 stk. på gruppesaksmøtene.  %-vis er de flere menn enn kvinner. 

 Alle verv besatt. 

 De har varierte tema og speaker møtene deres er under bearbeidelse/fornyelse. 

 3000,- er overført til OSSK og 1000,- er igjen til eget bruk. 

Veien Til Frihet   Møter mandager kl.19.00, Kongensgt. 15. 

 Åpne møter den første mandagen i mnd. Første halvdel av møtet er med speaker. 

 10-12 stk. på gruppesaks-møtene med nye tilskudd. Alle verv besatt. 

 De har en god prosess i forhold til nye møtelokaler og to medlemmer ser på dette. 

Gjør Det Enkelt   Møter tirsdager kl.19.30, Dronningensgt.36. (Bedehuset) 

 Alle verv er besatt. De er fifty / fifty menn og kvinner på sine gruppesaks-møter. 

 Overførte 2500,- til OSSK og 1000,- er igjen til eget bruk. 

 Første tirsdagen i mnd. er 7 tradisjonen øremerket til ei gruppe i Afrika. 

 Gruppa har bestemt å bruke den nye versjonen av sinnsro-bønnen. 



 

 

Ikke til stede: 

 Sammen Kan vi 

 Arendalsgruppa 

 Bare for i dag 

 Åpen dør gruppa 

 Hjemmegruppa 

 Kvinnegruppa Diamanten 

 

Saker: 

1) Valg 

a) Sekretær OSSK, rusfri tid 2 år   Ingen kandidat 

b) Regions komite medlem, rusfri tid 3 år  Ingen kandidat. Ester stiller til gjenvalg men 

må fremmes av ei gruppe. 

2) Gjennomgang av områdets retningslinjer fortsetter. 

Retningslinjer for valg av betrodde tjenere. 

1. Tjenestebetegnelsen Formann endres til Leder, Nestformann til Nestleder.  

- Står som før uten endring 

2. Ingen kan ha 2 roller på OSSK-møtene. Ellers er det opp til gruppene og underkomiteene 

å fordele vervene. Husk Konsept 4.  

- Står som før uten endring. 

3. Betrodde tjenere i OSSK, og underkomite ledere skal rapportere muntlig på OSSK- 

møtene. Skriftlig rapport leveres hver sjette måned. 

- Står som før uten endring 

4. På OSSK-møtene er det kun betrodde tjenere i OSSK, GSR og vara- GSR som har talerett. I 

tillegg kan kasserer i aktivitetskomiteen gis talerett ved budsjett/regnskaps-saker fra 

Aktivitetskomiteen. 

- Står som før uten endring 

5. Betrodde tjenere i OSSK velges for en periode av ett år av gangen. Man kan ikke gjøre 

tjeneste i samme verv mer enn to sammenhengende perioder. 

- Står som før uten endring 

6. Krav til rusfri tid for tjeneste i OSSK 

- Står som før uten endring 

7. Avgang fra verv: Hvis noen av OSSK sine valgte medlemmer avstår fra å delta på OSSK-

møtene to ganger etter hverandre, kan de bli fjernet fra vervet på det tredje møtet. 

Gruppesamvittigheten på dette møtet avgjør den videre saksgangen. Medlemmet får 

muligheten til personlig å være til stede på dette møtet hvis det enkelte medlemmet 

ønsker det. 

- Står som før uten endring 



 

 

Retningslinjer for valg i underkomiteer 

1) Leder av underkomite velges av OSSK 

- Står uten endring 

2) Nestleder, sekretær og kasserer velges av den enkelte underkomite. 

- Står uten endring 

3) Vervenes varighet er som i OSSK 

- Står uten endring 

 

Retningslinjer for prosedyre ved valg til tjeneste i OSSK og dens underkomiteer 

Retningslinjene gjelder for leder, nestleder, sekretær, kasserer, regionskomitemedlem og 

vara-regionskomitemedlem. Samt ledere i underkomiteer og nominasjoner til verv i 

regionskomiteen. 

 

1. Kandidaten må fremmes av ei gruppe. 

2. Kandidaten må samtykke i valget. 

3. Kandidaten møter på OSSK når han/hun står til valg. 

4. Komiteen har anledning til å utspørre kandidaten. 

5. Kandidaten forlater lokalet under avstemningen. 

6. Kandidaten velges av GSR ene på OSSK møtet. 

7. Er det fremmet mer enn en kandidat til et verv blir valget avgjort ved 

simpelt flertall. 

Her er det forslag på endring /  tillegg : 

 Først i overskriften hvor det ønskes valg/nominasjoner. 

 Deretter i punkt 2, 3 og 7 der valg/nominasjoner, ønskes tilføyd. 

 Forslag med et tilleggs-punkt på kvalifikasjoner/kunnskap om tjenesten: 

 

*Kvalifikasjoner* 

Den nominerte bør ha god innsikt i NA`s tolv trinn, tolv tradisjoner og de tolv konsepter for NA 

tjeneste. Den nominerte må ha villighet og tid til å tjene NA`s felleskap, og bør ha kunnskap om 

service-strukturen på områdeplan og regionsplan. 

 

 

 

 

 



 

Saker til neste gang: 

1. Kasserer fraværende to møter etter hverandre . Henviser til Retningslinjene for valg av betrodde 

tjenere, punkt 7. 

2. Valg 

a) Valg av sekretær, OSSK, rusfri tid 2 år. 

b) Valg av RKM, rusfri tid 3 år. 

3. Varigheten på OSSK-møtene. 

4. Nyttårsfeiring. 

5. OSSK sine retningslinjer. 

Saker fra Regionen 

1. Valg 

a) Kasserer 

b) Leder Fellesskapsutviklingskomiteen 

c) Leder Litteraturkomiteen 

2. Utgiftsøkning vedrørende Regions-møtene. 

 

Møtet ble avsluttet med bønn om sinnsro. 

 

 

Møter i området 

 

OSSK   Lørdag 21 september  Kl. 12.00. Kongensgt. 15 

Telefonkomiteen Mandag 9 september  Kl. 18.00. Frivillighetens Hus 

HI & OI   Første onsdagen i mnd. Kl. 18.00. Kongensgt. 15 

Aktivitetskomiteen Andre onsdagen i mnd.  Kl. 18.00. Kongensgt. 15 

 

 



Sluttrapport fra sekretær, august 2013 

 

Da er tiden kommet for å takke for at jeg har fått tjene fellesskapet. 

For meg var det en utfordring å ta på meg dette vervet da mine sekretær-kunnskaper er på 

et minimums-nivå. 

Men støtten, tålmodigheten og tilliten jeg har fått fra OSSK, underkomiteer og grupper har 

gitt meg stor vekst og gode erfaringer. Jeg har lært masse om NA-tjeneste, struktur og 

fellesskapet generelt og er veldig takknemlig for det som vervet har gitt meg. 

Jeg takker for meg og anbefaler denne tjenesten på det varmeste til andre rusavhengige i 

tilfriskning. 

I kjærlig fellesskap 



Rapport fra HIOI komiteen     OSSK 17.08.13 

 

 Våre plakater er ute på apoteker og legekontorer. Vi er glade for at dette vervet er opp 

å går igjen.  

 Våre møter i fengslene har gått sin gang i sommer. 

 På Loland måtte vi avlyse møtene både i juni og juli grunnet mangel på servicevillige. 

Det er pga dette, og at vi har vært uten panelleder på Loland siden februar at komiteen 

har bestemt å ta pause med NA info møter på Loland. Vi slutter ikke, vi tar pause. 

Loland behandlingssenter har fått beskjed over telefon og over mail. Så lenge det ikke 

er en panelleder og komiteen ikke har nok service villig er dette den korrekte 

løsningen fram til ny panelleder blir valgt. Derfor vil vervet stå under ledige verv.   

 Komiteen har tatt ansvar for møtene på ARA i sommer og  ble valgt av leder som 

sommervikar som panelleder på ARA. Vi har ingen ny panelleder så de som skal gjøre 

service på ARA må passe på selv når det er deres datoer.  

 Basic text i fengslene på flere språk en norsk: Våre panelledere vil sjekke ut hvilke 

nasjonaliteter det er av innsatte og hvilke språk vår Basic text bør kunne lese på. 

 

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   

 

- Kasserer: Holde økonomisk oversikt over komiteens midler. Betale regninger og skrive 

regnskap. Lage budsjett sammen med komiteen.  

     Krav til rusfri tid: 2 år  Varighet: 1 år 

 

- Sekretær: Skrive nøyaktig referat under møte. 

     Krav til rusfri tid: 3 mnd  Varighet: ½ år 

 

- Panelleder på ARA: 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. 

Tillegg: ingen tilknytning til ARA i 6 mnd før tiltredelse.  

     Krav til rusfri tid: 1 år  Varighet: 1 år  

 

- 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 

 

Lyst å gjøre service i HIOI eller lyst å være med som oppservatør: 

 

Vi trenger deg  Alle Na medlemmer er velkommen til å delta på våre komitee møter. 

Se vår egen HIOI info tavle om kontaktinfo og krav til rusfritid, varierer fra institusjoner til   

fengsel. (står i kongensgate lokaler).     

Vi gjør alltid service sammen! 

Sjekk ut vår mobilversjon: www.m.naossk.org  

 

Neste møte er 4 september kl 18:00 i kongensgate 15. 

 

I felleskap (Leder HIOI). 

http://www.m.naossk.org/

