Anonyme Narkomane

Område Sør Servicekomité (OSSK)
P. boks 58, 4661 Kristiansand S
Org.nr. 994 583 883

Referat OSSK: 19.12.2015 Kristiansand
Til stede:
Leder, Nestleder, Sekretær, Kasserer, HI&OI, RKM, Aktivitetskomiteen, Nest leder AD-HOC
komite, Veien til frihet, Gjør det enkelt, Fly fri, Hjemmegruppa, Fredagsgruppa, Never
alone, Torsdagsklubben, Basic text, Bare for i dag, Arendalsgruppa.
Leder åpnet med å invitere en kjærlig Gud til å påvirke oss til å ta riktige beslutninger for NA, og
ledet oss deretter gjennom møtet.

NA 12 tradisjoner lest, NA 12 konsept lest, 2 konsept lest, 3 konsept leses neste gang
Godkjenning av dagsorden:
 Opplest og godkjent
Godkjenning av referat:
 Godkjent med følgende rettelse: I budsjett 2015 skal det stå «forslag til bidrag til NA
strukturen».

Rapporter:
Leder:
 Leser jevnlig mail og setter seg inn i saker og det hadde vært fint hvis flere sender
inn saker til meg.
Nestleder:
 Vært rundt på møter og kikket litt, mange bra møter rundtomkring.
Sekretær:
 Sjekker mail og holder meg oppdatert.
Kasserer:
 Ikke noe nytt siden sist. Vervet mitt går ut i januar.
 112745kr på konto.
RKM:
 (Se vedlegg 1)
Veien til frihet:





Møte mandager kl. 19-20
Festningsgata 6, Kristiansand frem til 16. februar.
Trinn/tradisjon som tema. Tag møte med tema 1 gang i mnd.
Alt står bra til. Fullt rundt bordet. Variert tema. Noen nye mennesker. Økonomi
greit.

Gjør det enkelt:




Fly fri:

Møte tirsdag kl. 19.30-20.30
Dronningensgate 36, Kristiansand
Åpne møter siste tirsdag i mnd. med speak.
Gode møter. God økonomi. Gjennomført fest (muligens litt i minus).

 Møte torsdag kl. 18.30-19.30
 Vestre Strandgate. 19A
 Møte på julaften er flyttet til kl. 12.00-13.00
 Grei økonomi.
Fredagsgruppa:
 Møte fredag kl. 18-19(speakermøte 2 fredag i mnd.)
 Møte Tirsdag kl. 18-19 (tema: Trinn/Tradisjon)
 Vestre Strandgate 19.A.
 (Se vedlegg 2)
Hjemmegruppa:
 Møte lørdag kl. 15-16
 Tollbodgata 26, Kristiansand
 Trinn/tradisjoner som tema.
 Vært lobbyvirksomhet i lokalet vi leier så det skal diskuteres om å bytte lokale.
 1700kr på konto etter at husleie er betalt
Never Alone:





Møte søndag kl. 12-13.00
Vestre Strandgate 19. A. Kristiansand
Trinn/tradisjon som tema.
God oppslutning. Alle verv besatt. Husleie betalt ut året.

Basic Text:
 Møte lørdag kl. 18-19.
 Vestre Strandgate 19 A.
 Bra møter. Går rundt med økonomi. Vurderer å forflytte møtetiden.
Torsdagsklubben:
 Møte torsdag kl. 19-20
 «Ungdomsloftet» Lund kirke, marviksveien 5, Kristiansand
 Takknemlighetsrunde siste 5 min.
 Alle verv besatt. Ikke god økonomi men den er stigende. Litt lite litteratur, 10-12 stk.
på møtene.
 Samarbeid med Fly fri om møte i Vestre Strandgata på julaften kl. 12.00-13.00.
Arendalsgruppa:
 Møte tirsdag kl. 18-19 og lørdag kl. 15-16
 Nygata 3, Arendal

 Litt økning i 7.tradisjon som ser lovende ut, endret litt i møteledernøkkel når det
gjelder 7. tradisjon. Veldig bra med nykommere på hvert møte. Vært i kontakt med
huseier for å få giro til OSSK. Hatt kontakt med huseier om leiepris.
Bare for i dag gruppa:
 Møte onsdag kl. 11.30-12.30
 Tollbodgata 26, Kristiansand
 Bare for i dag som tema
 Det har vært skriverier på nett om gruppen vår som har vært negativ, men møte er
fortsatt åpent og det er gode møter. Husleie betalt ut desember.
 Kommentar: det er feil adresse på NA Norge sine hjemmesider for gruppen deres.
HI & OI:
 (Se vedlegg 3)
 Kommentar: Er det mulig å få en SMS i forkant av service møter på ARA? Svar: Ja,
dette har vi snakket om.
Aktivitetskomiteen:
 Nyttårsfesten går som planlagt. Forespørsel om speakerdag sier vi ja til for vi ønsker
å bidra, men dette vil ikke bli påbegynt før etter januar. Vi ønsker flere medlemmer
så vi får gjort alt arbeidet vi har å gjøre, vi er bare 5-8 stk.
AD-HOC-komite:
 (Se vedlegg 4)
 Kommentar: I loggbok om OSSK står det at en AD-HOC komite skal legge frem
budsjett før de setter sammen en komite og har et møte. Svar: Når vi hadde service
konferanse så satte vi oss også sammen og hadde et møte og laget budsjett den
gang, det vil bli vanskelig å lage et budsjett uten å ha et møte og dele ut noen verv.
Vi satte også av 5000kr til denne komiteen sist OSSK møte.
 Personen trekker denne kommentaren.
 Kommentar: Leie av lokalet bør legges til en dag vi allerede har betalt for, og ikke
måtte betale for en ny dag. Vi må bestrebe oss på å bruke de dagene vi har betalt
lokalet for.
Ikke til stede: Torsdagsgruppa Arendal, Sammen kan vi, mandalsgruppa, Vennesla hæran,
søndagsgruppa, åpen dør.
Saker OSSK:
1. Valg av vara RKM (rusfri tid 2 år)
 Ingen kandidat.
2. Skal OSSK stille seg bak mistillitsforslag til delegater i Regionen? (Se vedlegg 5)
 Kommentarer: På sin plass at delegatene får beskjed om hva de har gjort.
 Er det slik at området Sør skal stille seg bak noe fra Fredagsgruppa, så bør det
tas med et skriv til neste OSSK møte som RKM kan ta med.
 Bra formulert denne gangen, be dem ta en selvransakelse, ikke gjengi
retningslinjene til dem.
 Brevet går ut til gruppene i Januar.
3. Forslag til bidrag til NA – strukturen november 2015 (Se vedlegg 6)
 Nytt med et tredje forslag.






Kommentarer: La oss gjøre dette på en ryddig måte overfor regionen.
Vil hjelpe strukturen og regionen ved å følge anbefalinger fra NAWS.
Mistillit til regionen vil kunne skade NA.
Stemt: Det ble stemt etter gruppesamvittighet for forslag 1.

Eventuelt:
1. Mistillit til Leder for AD-HOC komite (Se vedlegg 7)
 Kommentar: Denne saken er rettet opp nå og denne saken bør trekkes. Det
må være rom for å gjøre feil og ha tillit.
 Saken trekkes.
Saker til/fra regionen:
1. Valg av Nestleder (rusfri tid 3 år) Ingen kandidat.
2. Valg av Sekretær (rusfri tid 3 år) Ingen kandidat.
3. Skal NA Norge legge inn bud for ECCNA 2018?
 Det er kommet nye retningslinjer for å legge inn bud. Sendt ut til gruppene.
 Kan vi utsette denne saken til neste OSSK møte? Ja.
4. Budsjett 2016 – (Se vedlegg 8)
 Her kan de gruppene som har informasjon til billigere løsninger for rimeligere
telefonløsninger ta kontakt med komiteen.
 Budsjettet for 2016 ble ikke godkjent av gruppene.
Saker til neste gang:
1. Valg av vara RKM (rusfri tid 2 år)
Saker fra Regionen:
1. Valg av nestleder i litteraturkomiteen (rusfri tid 3 år)
2. Valg av vara sekretær (rusfri tid 3)
3. Sak fra litteraturkomiteen (ordlyd: er det greit at myntene sendes tilbake med de
kostnadstap dette medfører?)

Dagens referat lest.
Vi avsluttet møtet med bønn om sinnsro!

Møter i området:
OSSK

Lørdag 16.01.2016

kl. 12.00 Vestre strandgate 19 A

HI&OI

Første onsdagen i mnd

kl. 19.30 Vestre strandgate 19 A

Aktivitetskomiteen

Andre onsdagen i mnd

kl.19.30 Vestre strandgate 19 A

(Vedlegg 1)

Rapport RKM desember 2015
Siden sist har jeg lest all mail fra regionen, lest alle områdereferater i NA Norge og vært i
samtale med flere tjenere i regionen. Jeg har hatt samtale med leder i regionen angående
effektivisering av rapporteringen i regionen som kan være tidsbesparende. Jeg har også hatt
en god prat med leder i litteraturkomiteen iforhold til saken om myntene de ønsker å sende
tilbake til strukturen og har utfyllende informasjon om denne saken og en ordlyd som følger
med.
Område øst to har sendt mail til leder i regionen angående saker som de ønsket fremmet. Den
ene var at de ønsket et ekstraordinært møte iforhold til behandling av budsjett. Den andre var
at de ønsket at valget av leder for revisjonskomiteen skulle annulleres grunnet mangel på
rusfri tid til vervet ift retningslinjer. Leder for regionen svarte området dette tilbake:
Det er riktig at det stilles krav til 3 års rusfri tid i retningslinjene, men..
1. Det ble opplyst før valget at foreslåtte leder ikke hadde 3 års rusfri tid, men hadde støtte
fra området sitt.
2. RKM’er stemte enstemmig for den nominerte.
3. Retningslinjer er for meg det samme som en GPS. Den må gjerne si at jeg skal svinge til
høyre, men hvis alle i bilen er enig i at vi kjører rett frem så gjør vi det i stedet.
4. Om dette valget var feil eller ikke vil bli klart for oss senere.
5. Lederen har nå 2 år og 8 mnd. rusfri tid og har på ingen måte fremstått som et feil valg
så langt etter den dialogen som jeg har hatt med ham.
Hvis OØSK2 vil komme med et mistillitsforslag så må det fremmes på møtet 13 feb. og da
gjerne med en annen begrunnelse enn mangel på rusfri tid.
Når det gjelder saken fra gjør det enkelt gruppen så kjenner jeg ikke igjen det som blir
beskrevet og det blir vanskelig å ta stilling til så mange bastante påstander. Jeg kunne gjerne
brukt tid på å forsvare min troverdighet, men jeg mener at GSRene som valgte meg og møter
meg i servicesammenheng har dømmekraft til å trekke sine egne meninger om hvorvidt jeg
er skyldig i de grove anklagelsene som gjør det enkelt kommer med i sitt brev. Bare for i dag
17.desember « Alt som dukker opp i forbindelse med NA – tjeneste bør være motivert
av ønsket om på en bedre måte å bringe budskapet om tilfriskning videre til den
rusavhengige som fortsatt lider».

IKS RKM
(Vedlegg 2)
Rapport fra Fredagsgruppa Møtene på fredag og tirsdag går sin gang. Økonomien er god, og
begge møtene er for tiden godt besøkt. Etter forrige områdemøte fant vi ut at vi var med på
en litt uheldig avgjørelse der vi hadde fremmet en kandidat til to verv i komiteen, og at vi
også var med på å stemme frem denne kandidaten til begge vervene. Dette gikk vi gjennom
på vårt neste gruppesaksmøte og vedtok i samråd med kandidaten at hun trekker seg fra det
ene vervet - Vi sendte ut en beklagelse på dette til alle gruppene umiddelbart etterpå den
5/12. (se eget skriv) Den 13/12 ser vi til vår overraskelse at Gjør det enkelt gruppa går ut mot
Kandidaten vår, Gruppa vår og RKMén. Det at Fredagsgruppa fremmer en kandidat til to
forskjellige verv i OSSK er i utgangspunktet ikke galt, da vi ikke kan vite på forhånd hvor
mange kandidater som stiller, og hvor det eventuelt vil være bruk for vår kandidat.
Kandidaten selv er slik vi ser det helt uskyldig i denne sammenhengen. Det faktum at
kandidaten ble valgt inn til begge vervene av OSSK er etter vårt skjønn en feil gjort av
OSSK og ikke kandidaten eller Fredagsgruppa, hvorpå vi har tatt vår del av skylden.
Retningslinjene ble opplyst, og argumentasjonen for at kandidaten kunne inneha to slike verv
kom ikke fra Fredagsgruppa eller kandidaten selv, men fra andre grupper og komiteer.
Fredagsgruppas holdning til kritikk, er ganske åpen , og vi har tro på at det er lettere å endre
på feil når man blir gjort oppmerksom på dem, og vi krever ikke at man skal være perfekt før

man kritiserer oss, men det kan være lurt å sette seg inn i saken og forholde seg til fakta når
man gjør det. Å kritisere nedover i strukturen er noe helt annet enn det Gjør det enkelt
gruppa her foretar seg. Strukturen står ansvarlig ovenfor gruppene, og det er gruppenes
ansvar å komme med kritikk når vi mener dette er på sin plass. Vår mistillit til delegatene
gikk på at de ikke vil ta i mot vår veiledning, men kritiserer området vårt og forsøker å
påvirke hva gruppene i OSSK skal mene og gjøre uten å følge konseptene for NA-tjeneste.
Man skal være svært forsiktig med å kritisere en NA-gruppe, da vi er selvstyrte, og har en
endelig autoritet: For Fredagsgruppa er denne autoriteten en kjærlig Gud slik han får
uttrykke seg i vår gruppesamvittighet. Denne autoriteten må vi respektere hos hverandre, og
derved begrense kritikken ved å gi noen tips og råd med saklige argumenter, gjerne utdypet
med hvilke tradisjoner gruppen har brutt. Vår selvransakelse har vi allerede tatt før vi fikk
dette brevet, noe Gjør det enkelt gruppa kunne ha fått med seg dersom de leste e-posten sin.
Det som videre står skrevet angående kandidaten og RKMén viser at Gjør det enkelt gruppa
har en ufin holdning tatt ut fra grunnløse påstander. RKM en ga klart uttrykk for sine motiver
under valget. Dersom Gjør det enkelt gruppa mener at det skal stilles mistillit til RKMén må
det være på et saklig grunnlag og ikke på spekulasjoner om manipulering og manglede gode
motiver.
(Vedlegg 3)

H&I/OI- rapport til OSSK 19.12.15
Komiteen fungerer veldig greit, vi mangler nestleder ellers er alle verv besatt.
Siden sist har OI vært og holdt stand på et seminar hos NAV i Vennesla.
Annonsen i Fædrelandsvennen går som den skal på torsdager. Websiden vår er
godt besøkt og plakatene henger der de skal. Vi har medlemmer i komiteen som
jobber med å få ordnet OI-oppdrag hos Politiet og for de ansatte på Loland.
Når det kommer til H&I, har vi vært og holdt møte på Solholmen
overgangsbolig. Møtene på de faste institusjonene er nå oppe å går som de skal,
Men det har vært litt problemer med at panelmedlemmer på ARA ikke dukker
opp når de er satt opp til å gjøre tjeneste. Møter har dessverre blitt avlyst på
grunn av dette.
Komiteen har derfor blitt enige om å komme med en henstilling til gruppene i
området:
Som mange vet har komiteen påtatt seg ansvar for å holde informasjonsmøter
på ulike institusjoner.
Vi opplever dessverre fra tid til annen at disse møtene ikke lar seg gjennomføre
grunnet manglende oppmøte fra medlemmer som har sagt seg villige til å sitte i
NA- panelet.
Vi minner om ansvaret vi har påtatt oss, og om viktigheten av å stille opp når
det er vår tur til å bringe budskapet. Kommer det ting i veien for dette må vi
bestrebe oss på å finne en erstatter i panelet som kan steppe inn, eller i det
minste i god tid kontakte panelleder slik at denne kan finne andre til denne
tjenesten.
Vi ber GSRene om å spre dette i sine grupper.
I fellesskap
H&I/OI- komiteen

(Vedlegg 4)

Rapport Adhoc komitè læredag
Siden sist OSSK møte har Adhoc komiteen avholdt sitt første møte og konstituert seg. Det
ble avholdt tirsdag 1. desember kl 20.00 i Vestre Strandgate og komiteen har søkt Lenka om
leie av lokalene for denne dagen.
Møtet varte en time og var effektivt. Det ble valgt inn nestleder, kasserer, sekretær og
programansvarlige som har arbeidsmøter på søndager. Komiteen hadde en fruktbar
diskusjon rundt økonomi og har forståelse av å holde kostnadene nede på et minimum.
Budsjett forslag fremligger til godkjenning av videre arbeid og blir sendt ut til gruppene med
referatet. Komiteen ser foreløpig for seg at dette skal være en todelt workshop. Hver del vil
bestå av en innleder(e) og workshop etterpå.



Del 1 tar for seg: NA – strukturen, hjemmegruppen og gruppesaksmøtene
Del 2 tar for seg: GSRens rolle og utfordringer på områdemøtene og vi ser også på
retningslinjer, konseptene og bruk og anvendelse av disse.

Komiteen har enighet om at vi ønsker å legge læredagen på et praktisk og anvendelig nivå
som favner de fleste medlemmer i NA som har lyst å lære mer om strukturen. Det vil bli
utformet et enkelt hefte som gis til deltakerne samt enkel matservering i pausen.
Arrangementet vil ha en varighet på 3 – 5 timer, lokaler og dato er ikke fastspikret ennå, men
komiteen er i skrivende stund i innspurtfasen på utarbeidelsen av workshopen og regner med
å kunne holde workshopen en lørdag i slutten av januar 2016.
Adhoc – komiteen er kjent med at leder vil trekke seg fra vervet grunnet retningslinjer. Det
er ønskelig at komiteen fortsetter sitt arbeid til det blir valgt en ny leder. Nestleder har påtatt
seg ansvar for rapportering og drift av komiteen i samråd med avgått leder. Nestleder har
også sagt seg villig til å stille til valg som leder av adhockomiteen og skal selvsagt nomineres
gjennom sin hjemmegruppe og velges gjennom OSSK. Vi håper dette er en tilfredstillende
praktisk og åndelig løsning for gruppene.
Neste møte i Adhockomiteen vil være 5. januar kl 20.00 i Vestre Standgate. For ytterligere
henvendelser ta kontakt på mail: adhoc@naossk.org
IKS Adhoc komitèen.
(Vedlegg 5)
Vi i fredagsgruppa trekker saken om mistillit til delegatene i NA regionen Norge.
Årsaken er at det er kun et marginalt flertall for at saken skal tas opp i regionen. Den
manglende enigheten for saken ligger i all hovedsak i reaksjonen hvor vi mener at det
naturlige vil være at delegatene må trekke seg fra vervene sine.
Fredagsgruppa tar dette ad nota da vi ikke ønsker å legge frem en kontroversiell sak til
regionen uten at det er en sterk overvekt for saken i området vårt.
Vi oppfatter det likevel slik at det er et stort flertall i området som mener at delegatene har
handlet og gjør feil uten at de viser viser at de forstår dette, selv etter at det er blitt
påpekt.
Vi håper derfor at området kan stille seg enstemmig bak en henstilling til delegatene fra
vår RKM på neste regionsmøte hvor de blir bedt om å gå i seg selv og at de leser
grundig gjennom tradisjonene og konseptene. Slik at de i fremtiden ikke tar opp saker og
forhold i Regionen som ikke har med delegatenes arbeidsoppgaver å gjøre. I
retningslinjene til regionen er mandatet gitt ved:
Regionsdelegat:
• Skal delta på møter i de sonale forum som NA Regionen Norge til enhver tid deltar på.
• Skal delta på NAs verdenskonferanser (WSC).

• Er ansvarlig for at saker som skal behandles på møter i sonale forum eller
verdenskonferansen først blir behandlet på et regulært regionsservicekomitémøte.
• Bestille de antall CAR (Conference Agenda Report) som regionsservicekomiteen til
enhver tid anser for nødvendig.
• Er ansvarlig for kommunikasjonen mellom NA Regionen Norge og resten av NAs
fellesskap utenfor regionen.
• Er ansvarlig for å utarbeide rapporter om NA Regionen Norges virksomhet til sonale
forum og verdenskonferansen.
• Delegaten plikter å representere både NA Regionen Norge og NA som helhet i sin
tjeneste.
• Er ansvarlig for å holde vara- regionsdelegatene informert om sin virksomhet til enhver
tid.
• Skal legge fram rapport til RSK møte på vegne av seg selv, vara og 2 varadelegat
Vara- regionsdelegat:
• Skal delta på møter i de sonale forum som NA Regionen Norge til enhver tid deltar på.
• Skal delta på NAs verdenskonferanser (WSC).
• Overtar regionsdelegatens plikter i tilfelle av dennes fravær eller fratredelse.
• Skal til enhver tid være oppdatert på delegatens ansvarsområder.
2. vara- regionsdelegat:
• Skal til enhver tid være oppdatert på delegatens ansvarsområder.
• Overtar vara- delegatens plikter i tilfelle av dennes fravær eller fratredelse.
Ved å gå litt ned i femte konsept kommer det tydeligere frem at det er dette delegatene
skal ha fokus på. Dersom de ønsker å ta opp andre saker skal de gå gjennom gruppen
og området på lik linje med et hvilket som helst NA medlem.
Femte konsept
For hvert ansvar tildelt servicestrukturen, bør et enkelt punkt for
beslutning og ansvarlighet klart defineres.
Ut over dette ligger det klare føringer i andre og tredje konsept sett i sammenheng.
De kan selvfølgelig uttale seg i andre saker, men skal ikke sette dem opp på
agendaen selv. Syvende konsept
Denne henstillingen kan også fremmes til underkomiteer og øvrige tjenere i komiteen.

Til OSSK
Fredagsgruppa vil med dette beklage at vi ikke tok nok hensyn til retningslinjene som
omhandler roller i OSSK ved vår nominering av kandidat til ledervervet i adhoc- komiteen
for "Læredag".
Gruppa har bedt den valgte kandidat om å trekke seg fra denne tjenesten, noe hun ser på som
riktig. Komiteen er allerede i gang med forberedelser til "Læredagen", og hun ønsker å
fungere som leder inntil ny leder er valgt, forhåpentlig i januar 2016.
Vi oppfordrer samtidig de andre gruppene i område sør om å finne en egnet kandidat til
denne tjenesten.
Igjen - Fredagsgruppa beklager situasjonen som har oppstått!
I fellesskap… Fredagsgruppa
(Vedlegg 6)

Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane
Område Sør Servicekomité (OSSK)

P. boks 58, 4661 Kristiansand S
Org.nr. 994 583 883
Forslag 1
Dette forslaget legger opp til at OSSK bidrar med 50% av det "overskytende" til NARegionen Norge, 25% til NAWS og 25% til EDM.
Til hvem

Sum

På konto 28.nov.

kr 112745,39

Iflg budsj. 2016

-kr

61852,00

NA Regionen Norge
NAWS
EDM
Arendalsgruppa

-kr
-kr
-kr
-kr

22446,00
11223,00
11223,00
6 000,00

Rest

kr

1,39

Forslag 2
Dette forslaget legger opp til at OSSK bidrar med 100% av det "overskytende" fordelt på
NAWS og EDM.
Til hvem

Sum

På konto 28. nov.

kr 112745,39

Iflg budsj. 2016

-kr

61 852,00

NAWS
EDM
Arendalsgruppa

-kr
-kr
-kr

22 446,00
22 446,00
6000,00

Rest

kr

1,39

Forslag 3
Dette forslaget legger opp til at OSSK bidrar "slik det alltid er gjort".
Til hvem

Sum

På konto 28. nov.

kr 112 745,39

Iflg budsj. 2016

-kr

61 852,00

NA Regionen Norge
Arendalsgruppa

-kr
-kr

44 893,00
6 000,00

Rest

kr

0,39

Punktet "Iflg budsj. 2016" beskriver summer som skal utbetales på nyåret, så som tildeling til
H&I/OI- komiteen, Læredag og leie for postboksen. Det er også tatt høyde for husleien, men
den fordeles som de fleste vet gjennom hele året, noe som også selvsagt er mulig å gjøre i
forhold til H&I/OI- komiteen.
Henvisningen til Arendalsgruppa på kr 6000,- er allerede vedtatt. Dette står kun i oppsettet
fordi summen på bankkonto er pr. dato, og tallene må samsvare med dette.
Vedhengt er et oppsett som kan finnes i "A Guide to Local Services" som angår fordeling av
midler i NA- strukturen. Ellers gir 11. konsept en grundig innføring i ansvarlig behandling av
NAs midler, hvis noen trenger eller ønsker mer informasjon.
Jeg håper på en fruktbar behandling…
--------------------------------- Kasserer
www.naossk.org

Pengeflyt
1) Grupper donerer direkte til
hvert nivå, unntatt metro.
2) Områder tjener som kanaler for
alle gruppebidrag til metrotjenester: MSK returnerer
overskuddsmidler til områdene.
3) Områder kan donere
overskuddsmidler til region
eller World.
4) Regionen kan donere
overskuddsmidler til World.

(Vedlegg 7)
Gjør det enkelt gruppa ber OSSK om å gjøre om vedtaket i sak 6 fra
møte i november 2015,ved valg av leder for Ad Hoc komitte for læredag.
Vi stiller mistillitsforslag ved kandidatens manipulasjon og det å
ikke respektere Ossk sine retningslinjer angående det å ha 2 roller på
Ossk.Bakgrunnen er at kandidaten stilte til valg som RKM og ble
valgt,og etterpå stiller til valg som leder for Ad Hoc komiteen.Vi
valgte leder for å ha en leder som skulle stille på Ossk møtene,ikke
en nestleder fordi leder hadde 2 roller i Ossk. Det er jo slik at hvis
noen av Ossk sine valgte medlemmer ikke kan stille på 2 av Ossk sine
møter etter hverandre kan de fjernes fra vervet. Hvordan kan da
kandidaten stille til valg? Her er det vår mistillit kommer inn.
Det at gruppen fremmer kandidaten i 2 verv og tydeligvis ikke har satt
seg inn i retningslinjene eller bare ignorerer de synes vi er
skremmende, særlig når samme gruppe fremmet ett mistillitsforslag mot
delegatene i regionen med krav om at de trekker seg for en stund
siden.. Det er vel noe med å feie for egen dør først.. ?
Kanskje det er tid for å gå i seg sjøl og ta en selvransakelse? Vi
krever at leder for Ad Hoc komiteen trekker seg og at saken går ut til
gruppene igjen. Vi stiller oss også tvilende til RKM's troverdighet
ved at RKM ikke respekterer Ossk sine retningslinjer. Vi ber RKM om å
tenke over og granske motivene i disse to valgene,hvis de er
personlige bør RKM vurdere å trekke seg. Med hilsen Gjør det enkelt
gruppa

Narcotics
Anonymous

Anonyme Narkomane

Område Sør Servicekomité (OSSK)
P. boks 58, 4661 Kristiansand S
Org.nr. 994 583 883

(Vedlegg 8)

www.naossk.org

