Til stede:
Leder:
Nest Leder:
Sekretær:
HI&OI:
Leder aktivitetskomite:
Kasserer:
Veien til frihet:
Arendalsgruppa:
Gjør det enkelt:
Vennesla Hæran:
Åpen dør:
Fly fri:
NA club 67:
Mandalsgruppa:
Hjemmegruppa:
Søndagsgruppa:
NA 12 tradisjoner lest
NA 12 konsept lest
4 konsept lest, 5 konsept leses neste gang
Godkjenning av dagsorden:


Opplest og godkjent.

Godkjenning og opplesing av referat:



Opplest.
Det ble stilt noen spørsmål til eventuelt sak, kasserer (ikke godkjent tatt med sist
referat, og det står at kasserer er personlig i saken sist noe som ikke stemmer.),
mandalsgruppa (møter på søndag også)

Rapporter:
Leder:




Da er tiden min over som leder i ossk over for denne gang og det føles riktig.Har
hatt 2 perioder og nå er det viktig at nye krefter kommer til..Jeg har etter beste
evne prøvd å lede møtene med kjærlighet, men det har desverre ikke alltid gått slik.
Er utrolig takknemlig over alle dere flotte mennesker jeg har fått gjøre service med
i ossk.Ser at Na i sør vokser og det er takket være det flotte arbeidet som gjøres i
gruppene, h&i og o-i.og aktivitetskomiteen. Vi er også representert i Na region
norge og der meldes det også om vekst.. Veldig bra!, Så atter en gang Takk for mæ og
gla idere alle sammen.. Vi sees igjen..
Prøv med service-det virker..
Klem Otto
Avtroppende leder i Ossk

Rapport siden sist, vært i kontakt med RKM, nest leder og sekretær. Ble litt oppgitt
etter forrige møte når det var besluttet å ikke sende penger til regionen da dette er

avklart for en stund siden. Derfor ekstra viktig å huske på at saker som kommer opp
på et møte ikke forhastes og avstemmes på samme møte. Da handler vi ikke på
følelser og vi er ikke alltid fornuftige. Jeg tok kontakt med interimsstyret og vi ba
kasserer overføre 60.000. Det er ikke mye åndelig å ha en straffe reaksjon mot våre
betrodde tjenere. Personlig mener jeg at enten er vi med i regionen og har tillit eller
trekker oss ut. Bare noen refleksjoner. Saker til eventuelt skal være viktige ellers ut til
gruppene.
Nestleder:


Ingen ting å rappotere.

Sekretær:


Sjekker mail og ringt leder.

Kasserer:







Siste møte, ikke skrevet rapport.
Takker for tjeneste og takker for de 2 årene som har gått.
28754,47 kr på konto, 60.000 kr ført over til regionen.
17557,32 kr til HI&OI komite.
Skrevet ut regnskap til GSR’ene og gitt ut.
Opplest og godkjent.

RKM:



Ikke til stede.
Rapport fra RKM januar. Jeg er dessverre borte fra dette områdemøtet pga jeg skal
delta i en crossfit konkurranse. Jeg beklager dette og at jeg var på ferie i Roma sist
gang. Jeg kan forsikre dere om at jeg ikke tar lett på vervet mitt, men håper på
forståelse for at dette var viktig for meg og at dere fortsatt har tillit til meg. Jeg har
hatt kontakt med leder siden sist og rapportert, men sender også ved denne som
kort oppsummering. Det har ikke skjedd noe nytt i regionen siden sist, Vi skal ha
selvransakelse neste gang med planning basic og det er nok bra da vi skal ha økonomi
og godkjenning av budsjett på agendaen. Når det gjelder budsjettet til regionen 2015
– så er det mitt ønske at gruppen ikke godkjenner dette budsjettet. Jeg ønsker også
at dere gir meg grønt lys til å sende det inn som en egen sak at «område sør ønsker
revidering av oppsettet av postene for budsjettet til regionen». Jeg har tro på at
dette kan være en løsning som gjør at vi kan få fornyet tillit og lettere behandling av
sakene i fremtiden. Når det gjelder å holde igjen penger til regionen, så har vi
bestemt oss for å være medlem av regionen og bør holde oss til de forpliktelsene vi
har satt oss. Men jeg skal være tydelig i rapporteringen min at det har vært et
diskusjonsemne hos oss å sende pengene direkte videre til NAWS eller EDM fordi
gruppene i vårt område synes det er lite ydmykhet og villighet til å ta budsjett og
regnskapspostene mer på alvor. Derfor er det så viktig at dette blir satt opp som en
egen sak slik at vi får en endring på dette. Håper dere får et fint møte og at det



kommer en vara – RKM snart. Det hadde vært fint å slippe å kjempe disse sakene
alene i regionen. Mvh RKM.
Rapport opplest av leder: kommentarer (arendal: synes det er en førende måte å
formulere på av RKM, mandal: har forpliktelser som RKM og en crossfit konkurranse
er en dårlig unnskyldning til å ikke møre opp, fredag og vennesla: sier det kan
forsvares)

HI & OI:
Rapport januar 2015
Møtene på de forskjellige institusjonene går sin gang. Vi skal også opp å besøke fengselet i
Evje i februar.
Nytt i år vil være at vi skal avholde informasjonsmøter for medlemmer som skal gjøre
tjeneste for komiteen. Dette er for å kvalitetssikre tjeneste vår og for å skape litt trygghet
rundt det å gjøre h&i-oi tjeneste. Første møte vil være den 4. februar kl. 18 i Vestre Strandgt.
Alle er velkomne.
Vi skal ut å besøke to nye grupper for å gi litt info om tjeneste i h&i-oi komiteen.
Vi har sendt ut flere invitasjoner og pr. i dag så skal vi på Sofot og avholde infomøte for alle
avdelingslederne.
Vi har rundt 30 plakater hengende rundt i område vårt.
Neste møte i h&i-oi komiteen vil finne sted i Vestre Strandgt. 19 (Sjømannshjemmet) kl.
19.30. Vi oppfordrer nye og gamle medlemmer til å komme.
Hilsen h&i-oi komiteen
Aktivitetskomiteen:



Budsjett er fedig.
Vi får ikke leid Offisersmessa til neste år, da denne allerede er
utleid.
Det vil bli prioritert å finne nytt lokale.
Skal Aktivitetskomitéen arrangere Bragdøya 2015?

Veien til frihet:






Møte mandager kl. 19-20
Festningsgata 6, Kristiansand frem til 16. februar.
Bytter lokale.
Samme tema som sist, litt færre oppmøte.
Godt med 7.tradisjon.

Arendalsgruppa:



Møte tirsdag kl. 18-19 og lørdag kl. 15-16
Nygata 3, Arendal







Lagt nye lokaler på is.
Høyere husleie i 2015
Liten sårbar gruppe, lite folk på møtene de siste 2 månedene (10-12 stk), folk blir ikke
over tid, liten by og utfordrende å holde møtene. Folk blir ikke over tid.
Ønsker at NA annonsen kan kjøres i agder posten også (kommentar: veldig dyrt
18.000)
Åpent møte, og det kommer folk fra instutisjoner som har med ledsager siden disse
må ha med noen inn, men vurdere å gå tilbake til lukket møte og en annen ordning.

Gjør det enkelt:




Møte tirsdag kl. 19.30-20.30
Dronningensgate 36, Kristiansand
Gode møter, grei økonomi.

Vennesla Hæran:







Møte onsdag kl. 18-19
Tjønnvollveien, Vennesla (Blå kors stova)
15 min meditasjon før møte 1 onsdag i mnd.
Trinnmøte 3 onsdagen i mnd.
Sittet so GSR I 2 år nå.
Gode og trygge møter.

Åpen dør – gruppa:







Møte onsdag kl.19.30-20.30
Marviksveien 5, Kristiansand
Oppfordrer folk til å komme på møtet.
12-13 til 24-25 stk på møtene.
Foreldre og barn av rusavhengige kommer.
Kunne hatt bedre økonomi, vi er ikke så stramme på økonomien.

Fly fri:






Møte torsdag kl. 18.30-19.30
Festningsgata 6, Kristiansand
God service, alle verv satt.
Dårlig økonomi.
Bytter lokale 5.februar til vestre strandgate.

NA Club 67:






Møte torsdag kl. 19-20
Tollbodgata 26, Kristiansand
God tilfriskning.
18 stk sist.
Prøve noe nytt med takknemlighetsrunde siste 5 min.

Mandalsgruppa:







Møte torsdag kl. 19.30-20.30 og søndag kl 17.30-18.30
Store elvegate 94b (Blå kors huset)
Liten gruppe, utfordrende med service.
Bra oppmøte.
3500 kr til husleie betalt, 1500 kr igjen på konto, må kjøpe litteratur.
Nedgang i oppmøte.

Fredagsgruppa:





Møte fredag kl. 18-19
Vestre strandgate 19.A.
Glad i det nye lokale, god service og oppmøte.
3700 kr til litteratur komite.

Hjemmegruppa:







Møte lørdag kl. 15-16
Tollbodgata 26, Kristiansand
Lite struktur, lite service, 1 hatt mange verv.
Ikke mange faste, hadde gruppesaksmøte sist.
4929 kr på konto, ikke bestemt noe til OSSK.
Går fremover.

Søndagsgruppa:







Møte søndag kl. 12-13
Tollbodgata 26, Kristiansand
Bare for i dag som tema.
Alle verv besatt.
Dårlig oppmøte på gruppesaksmøte, en del borte fra verv/ferie.
Ikke overført noe til OSSK, overkant av 6000 kr på konto.

Ikke til stede:
RKM:
Sammen kan vi:
Ta vare på hverandre gruppa:
Bare for i dag:
Saker OSSK:
1. Valg leder ossk: (3 år rusfri tid):
 Nest leder trer inn.
 Sak går videre.

2. Valg av kasserer ossk: (3 år rusfri tid):
 Fredagsgruppa: stiller med kandidat.
 Kandidat samtykker: og ønsker å bidra.
 Enstemmig valgt.
3. Valg vara RKM: (2 år rusfri tid):
 Ingen kandidat.
 Sak går videre.
4. Regnskap 2014:
 Laget kopi med regnskap fra 2014, komplett til alle.
 Flott regnskap og godkjent enstemmig.
5. Eventuelt:
 Har vi tillit til RKM?

Saker til/fra regionen:
1. Er det ønskelig at NA Regionen Norge legger inn bud på ECCNA 32 i 2016?
 GSR’ene stemt: 7 for og 3 imot: saken er tatt opp 3 ganger og derfor gjelder
simpelt flertall og svar blir gitt videre til regionen.
2. Valg av 2. vara- delegat i Regionen (rusfri tid 3 år)
 Ingen kandidat.
3. Budsjett 2015
 GSR’ene stemt, godkjent: 2 stk, ikke godkjent: 8 stk. dvs OSSK godkjenner ikke
dette budsjettet. (vi har tillit til vår RKM).

Saker til neste gang:
1. Har vi tillit til RKM?
2. Valg av leder OSSK.
3. Valg av vara RKM.
Møter i området:

OSSK

Lørdag 21.februar

kl. 12.00 Vestre Strandgt. 19a

HI&OI

Første onsdagen i mnd

kl. 19.30 Vestre Strandgt. 19a

Aktivitetskomiteen

Andre onsdagen i mnd

kl.19.30 Vestre Strandgt. 19a

