Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

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

Referat OSSK: 21.11.2015 Kristiansand
Til stede:
Leder, Sekretær, Kasserer, HI&OI, RKM, Aktivitetskomiteen, Veien til frihet, Gjør det enkelt,
Fly fri, Hjemmegruppa, Fredagsgruppa, Never alone, Torsdagsklubben, Sammen kan vi, Basic
text, Søndagsgruppa, Arendalsgruppa, Torsdagsgruppa Arendal
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, 1 konsept lest, 2 konsept leses neste gang
Godkjenning av dagsorden:
 Leder ønsker at når det er eventuelt saker, så kan det levers inn en skriftlig melding
før møte.
 Opplest og godkjent med følgende kommentar: Det står en del saker som kommer
opp i februar i Regionen og kan vi få disse inn på agendaen i OSSK i desember så vi
kan ta stilling til disse. Sak 12 og 13 bør snus om på.
Godkjenning av referat:
 Godkjent med følgende kommentar: På slutten av referatet så kan det stå når de
enkelte vervene går ut i OSSK, så vi holder oss til gjenvalgs tidene og er oppdatert.
 Er det ok at vi ikke leser opp i fra forrige referat? Ja det er ok.

Rapporter:
Leder:
 Sjekker mail, mye saker, Grimstad gruppe er lagt ned.
Sekretær:
 Ok, sjekker mail og holder meg oppdatert.
Kasserer:
 Lagt ut saker til OSSK.
RKM:
 (Se vedlegg 1)
 Kommentarer: alle tallene på OSSK sine sider om budsjett er ikke synlige og tallene er
ikke helt oversiktlige. Svar: budsjettet er sendt til gruppen og kan sjekkes der.
 Mange av de tingene vi sender til Regionen kunne vært gjort på en mer ryddig måte,
og det reageres sterkt på den kommunikasjonen som er. La oss ta en selvransakelse
og ta to skritt tilbake.
www.naossk.org

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.
 God stemning, bra med folk på møtene, grei økonomi og bra tema.
Gjør det enkelt:





Møte tirsdag kl. 19.30-20.30
Dronningensgate 36, Kristiansand
Åpne møter siste tirsdag i mnd. med speak.
Godt besøkt, god økonomi, fast kjerne, fest 12 desember som begynner å bli en
tradisjon.

Fly fri:
 Møte torsdag kl. 18.30-19.30
 Vestre strandgate. 19A
 God service villighet, godt besøkt av klinikk, går bra.
Fredagsgruppa:
 Møte fredag kl. 18-19(speakermøte 2 fredag i mnd)
 Møte Tirsdag kl. 18-19 (tema: Trinn/Tradisjon)
 Vestre strandgate 19.A.
 Bra med folk, god økonomi ca 3600; på konto.
Hjemmegruppa:
 Møte lørdag kl. 15-16
 Tollbodgata 26, Kristiansand
 Trinn/tradisjoner som tema.
 Åpent for delinger, alle verv besatt, over 1000; på konto, 10-12 besøkende.
Never Alone:
 Møte søndag kl. 12-13.00
 Vestre strandgate 19. A. Kristiansand
 Trinn/tradisjon som tema og fritt valg
 God oppslutning, husleie betalt ut året.
Sammen kan vi:
 Møte mandag kl. 19.30-20.30
 Industrigata 28, Kristiansand
 Trinn/Tradisjon som tema.
 Dårlig besøkt i det siste, alle verv besatt.
Basic Text:
 Møte lørdag kl 18-19.

 Vestre strandgate 19 A.
 Basic text som tema, mulig det blir mer fritt fremover.
 Første møte som GSR, vurderer å endre tidspunkt, lite folk, vanskelig å etablere seg
som ny gruppe.
Torsdagsklubben:
 Møte torsdag kl. 19-20
 «Ungdomsloftet» Lund kirke, marviksveien 5, Kristiansand
 Takknemlighetsrunde siste 5 min.
 Etter at vi skiftet lokale er det mindre folk og dårligere økonomi, alle verv besatt, 1012 stk. på møtene.
Arendalsgruppa:
 Møte tirsdag kl. 18-19 og lørdag kl. 15-16
 Nygata 3, Arendal
 Ikke så grei økonomi (kommer sak), mye nykommere, litt lite servicevillighet men
kommer seg, håper å kunne fortsette med 2 møter, gode møter.
Søndagsgruppa:
 Møte søndag kl. 12-13
 Tollbodgata 26, Kristiansand
 Bare for i dag som tema, og tema rullerer.
 Ca. 3000; på konto, husleie betalt ut året, bra møter, variert med folk, litt lite 7
tradisjon.
Torsdagsgruppa:
 Møte torsdag kl. 18.00
 Nygata 3, 3 etasje «IOGT-huset», Arendal
 Fått orden på hvor mye vi skylder, fått mail om hjelp fra grupper som vil hjelpe, mer
besøkt og mer på gruppesaksmøte.
HI & OI:
 (Se vedlegg2)
Aktivitetskomiteen:
 Godt i gang med nyttårsplanlegging, lokaler er ordnet. 15000; på konto, over 75000;
overført til OSSK. Har hatt gruppesamvittighetsmøte og alle avgjørelser blir gått
gjennom gruppesamvittigheten. Er åpen for gjenvalg.
Ikke til stede: åpen dør, mandalsgruppa, bare for i dag, ta vare på hverandre, vennesla
hæran, nest leder.
Saker OSSK:
1. Valg av RKM (rusfri tid 3 år)

 Fredagsgruppa har kandidat: RKM valgt inn på nytt.
2. Valg av vara RKM (rusfri tid 2 år)
 Ingen kandidat
3. Valg av Sekretær (rusfri tid 2 år)
 Hjemmegruppa har kandidat: Sekretær valgt inn på nytt.
4. Valg av Leder aktivitetskomite (rusfri tid 2 år)
 Fredagsgruppa har kandidat: Leder aktivitetskomite valg inn på ny.
5. Valg av Leder H&I/OI (rusfri tid 2 år)
 Fredagsgruppa har kandidat: Ny leder H&I/OI valgt inn.
6. Valg av Leder for Ad Hoc komite, angående lære dag om NA strukturen (se vedlegg 3)
 Fredagsgruppa har kandidat: Ny leder for Ad Hoc komite valgt inn.
 Kommentar: Kan ikke rapportere fra to verv samtidig på OSSK og det kan være
lurt å ha en vara/nestleder.
7. Skal OSSK stille seg bak mistillitsforslag til delegater i Regionen? (tredje gang)
 Dette er ikke et gruppesamvittighetsforslag og simpelt flertall er muligens ikke
godt nok og dette kan splitte oss. For strengt at de må gå av verv.
 Stemt: 5 for, 5 imot, 2 nøytral. Beslutning på saken utsettes til neste OSSK.
8. Er det ønskelig at OSSK skal holde en speakerdag? (se vedlegg 3)
 Er dette noe aktivitetskomiteen kan arrangere. Kan sende forespørsel til
aktivitetskomiteen. Hadde vært fint om det kom folk utenfra og hadde speak.
 Stemt: enstemmig for.
9. Budsjettforslag H&I/OI 2016 (se vedlegg 5)
 Ber komiteen om at annonse i avis er dyr og vurderes neste år, ta dette opp
som en sak på OSSK.
 Godkjent.
10. Budsjettforslag RKM 2016 (se vedlegg 6)
 Godkjent.
11. Arendalsgruppa søker OSSK om økonomisk støtte (se vedlegg 7)
 Har blitt bedre i det siste og får inn mer 7. tradisjon.
 Husvert kan sende faktura til OSSK. Står det noe i retningslinjene hvordan
dette gjøres.
 Stemt: de får støtte mot kvittering.
12. Budsjettforslag OSSK 2016 (se vedlegg 8)
 Godkjent.
 Hvis det blir en lære dag så vil dette koste og er ikke med i regnskapet. Legger
til antatte utgifter på 5000; til lære dag.
13. Forslag til bidrag til NA – strukturen november 2015 (se vedlegg)
 Endring på utbetaling til RKM og arendalsgruppa, 106745; på konto etter disse
bidragene. Saken tas med til neste gang med et tredje forslag.

Saker til/fra regionen:
1. Valg av Nestleder (rusfri tid 4 år) OSSK har ingen kandidat.
2. Valg av vara Sekretær (rusfri tid 3 år) OSSK har ingen kandidat.
Saker til neste gang:
1. Valg av vara RKM (rusfri tid 2 år)
2. Skal OSSK stille seg bak mistillitsforslag til delegater i Regionen?
3. Budsjettforslag OSSK 2016

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

Møter i området:
OSSK

Lørdag 19.12

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
Siden sist har jeg meldt inn saker til leder og holdt meg oppdater på mail. Her skjer det en del som
jeg ønsker å opplyse om.


Det har vært mye korrespondanse mellom revisjonskomiteen og litteraturkomiteen som
viser oppstartvansker med å gjennomføre revisjonen. Litteraturkomiteen henviser til at de
har mye å gjøre å ikke har tid til å ta denne før i 2016, mens revisjonskomiteen henviser til at
de har mandat fra gruppene og at litteraturkomiteen må prioritere denne saken da de tjener
gruppene. Det er mye frem og tilbake her og henvisninger til ulike tradisjoner som gjør at
arbeidet ikke kommer i gang.



Regionen har etterspurt hvor mye RKM`ene tror at deres områder kommer til å sende videre
i strukturen for å kunne lage budsjett mest mulig realistisk. RKM i område sør har gitt
tilbakemelding om at vi har en sak ute om en ny fordelingsnøkkel i område sør og det er
muligheter for at vi ikke kommer til å sende like mye penger som tidligere. Kasserer har
budsjettert med 60.000 kr fra område sør i 2016.



Det kommet et nytt revidert budsjett fra kassererne som har utformet et budsjett i Excel
med faner som viser budsjettene til alle tjenere og underkomiteer slik at dette kommer
tydelig frem dersom man søker dette. Det er positivt at man får dette på plass og viser mer
struktur og åpenhet rundt økonomien.– jeg sender dette ut til GSR sammen med referat fra

møtet, det er dette budsjettet dere skal forholde dere til når dere skal vurdere om dere vil
godkjenne budsjettet.


Nye retningslinjer for bud til ECCNA - sendes ut som vedlegg til referatet for de som er
interesserte i dette. Kun til informasjon og ikke som sak.



Mail til regionens medlemmer fra telefonkomiteen om økonomisk status. (copy paste
melding)

Telefonkomiteen har søkt om en tilleggsbevilgning på 2.500,- for å
få driftet den daglige tjenesten av NA Telefonen ut året 2015. Dette er IKKE penger
til å starte en ny telefonløsning!!Vi søkte interimstyret om dette, i henhold til
retningslinjene. Interimstyret valgte å avslå denne søknaden, og for NA Telefonen
så betyr det at den ikke vil være operativ, hverken med telefonvakter eller med
betalte telefonregninger fra og med 7. Desember.

RKM i område sør avventer sak fra regionen som det ikke er tilfredsstillende ordlyd på før det skal ut
til gruppene. Den ene gjelder saken om hva vi skal gjøre med mynter som litteraturkomiteen har
liggende. – her skal litteraturkomiteen komme med forslag den 26. nov slik at vi får konkrete forslag
å forholde oss til.
Jeg vil også få anledning til å takke for meg i denne tjenesteperioden. Beste servicen jeg har gjort <3
IKS RKM OSSK

(vedlegg 2)

Rapport til OSSK November 2015
Det er godt å kunne opplyse om at alle verv nå er fylt og at møtene på de
forskjellige fengsler og institusjoner er opp og går igjen.
Vi har fortsatt behov for medlemmer som vil være med å holde hi møter.
Siden sist har vi vært og besøkt tingretten en tur. Der holdt vi en powerpoint
for 35-40 mennesker, deriblant sorenskriveren.
Vi har vært og besøkt Solholmen overgangsbolig for innsatte og ansatte.
Vi har vært og besøkt Torsdagsgruppa i Arendal og holdt et temamøte.
Hvis andre grupper ønsker oss inn for lignende tjenester så send en
henvendelse til hi-oi@naossk.org
Vi ser positivt på vinterhalvåret og ønsker alle nyskjerrige og villige medlemmer
velkommen på våre møter første onsdagen i mnd kl. 19.30 i Østre Strandgt. 19
Ikt hi-oi komiteen

Sluttrapport fra leder i hi-oi komiteen
Vil med dette få takke alle for tilliten dere viste med da dere valgte meg inn
som leder for et år siden. Jeg ser tilbake og ser at vi har fått gjort mange bra
oppdrag for området vårt i løpet av denne perioden.
Tidvis har det vært litt frustrasjon grunnet mangel på villighet men det er sånn
det er har jeg måtte akseptere.
Det virker som om vi er på vei oppover igjen og det gleder meg stort
Takk for at jeg har fått være med og bidra i denne helt nødvendige tjenesten.

Eric
(vedlegg 3)
AD hoc betyr ”for dette” Det vil si at det dannes en komité for å gjøre en jobb for deretter å
oppløse denne når jobben er gjort MVH Leder i OSSK
(vedlegg 4)
Speakerdag Inspirert av svenskenes talardag foreslår Veien til frihet at område sør arrangerer
en speakerdag. En speakerdag er gjerne en hel dag bestående av flere møter med en eller to
lokale speakere, et tilfriskningsmøte, sosialt samvær med mat og hygge. Nesten som et
minikonvent. En skikkelig tilfriskningsboost.

(vedlegg 5)

(vedlegg 6)

(vedlegg 7)
Vi i Arendalsgruppa ønsker å søke område om hjelp til å dekke husleie for august, september
og oktober. Vi har to møter i uka og betaler 250 kr pr møte. Totalt ber vi om 6000 kr i hjelp!!
Vi har selv ca 2500 kr på konto pr. i dag, men vi trenger noe litteratur også, da vi er tomme
for en del viktige ting. (trinnguide, bare for i dag, hvite nøkkelringer, brosjyrer osv)
Vi har det siste året "mistet" en del veteraner (som hovedsakelig bruker "det andre
fellesskapet" AA). Disse har generert en god del penger i vår 7. trad. Grunnen til at de har
sluttet å komme tror vi er at vi har blitt en større gruppe med yngre rusavhengige. Vi har nå
mange faste medlemmer, med kort rusfri tid. Mange har lite muligheter til å bidra med mye i
7.trad. Mange har også lite informasjon om hva 7. trad innebærer.
Vi i gruppa har bestemt å gjøre følgende tiltak for å ikke havne "bakpå" med økonomien
igjen.
1. Vi vil informere om viktigheten med å bidra med 7. trad på hvert møte. Ha en fast tekst vi
leser før vi avslutter møtet. Også ha 7. trad som tema på noen møter.
2. Ha en kasserer som er ryddig. Bruke regnskapsboka til å ha oversikt over alle
transaksjoner.
3. Se etter billigere lokaler. (eller reforhandle den kontrakten vi har nå.)
4. Alle prøver å bli mer villige til å bidra økonomisk.
Håper denne saken blir behandlet raskt i Området og vi håper på et positivt svar.
I Fellesskap Arendalsgruppa

(vedlegg 8)

