Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

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

OSSK 12. november 2016
Tilstede:
Leder
RKM
H&I/OI- komiteen
Aktivitetskomiteen
Kasserer
Veien til frihet- gruppa
Sammen kan vi- gruppa

Fredagsgruppa
Never Alone- gruppa
Gjør det enkelt- gruppa
Mandalsgruppa
Torsdagsklubben
Kandidat til verv

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.
Vi har ingen sekretær, og han ba kasserer være referent denne gang. Dette ble akseptert av de
tilstedeværende.
Presentasjonsrunde ble gjort.
NAs 12 tradisjoner og 12 konsepter for NA tjeneste ble lest.
12. konsept ble lest.
Godkjenning av dagsorden: Dagsorden ble gjennomgått og godkjent med "Eventuelt"- sak:
Mandalsgruppa legger frem sak til neste møte vedr begrensning på tjeneste i regionen.
Never Alone- gruppa legger frem sak til neste møte vedr mediedekning hos Åpen Dør- gruppa.
Det var ingen innvendinger til referatet fra oktober 2016.

Rapporter:
Leder: Jeg sjekker jevnlig mail og svarer på disse på best mulig måte.
Det er også ønskelig med å få en nestleder i OSSK på plass. Har også fått med meg at NA- gruppa
Åpen Dør i område sør har invitert radiopressen til å overvære et NA- møte i Åpen Dørs regi som ble
sendt i høst. Stiller meg undrende til hvorfor dette har inntruffet.
Kasserer: Har sendt ut regnskapsoversikt til og med oktober. Satt opp forslag til budsjett og bidrag. I
den forbindelse kommer det frem at hvis budsjettet blir godkjent kan ikke bidragsforslaget brukes. I
så tilfelle legges frem et forslag 2.
Vi har også mottatt et sjenerøst bidrag fra den nedlagte "Hjemmegruppa" på kr 2857,-. Vi takker for
bidraget med applaus.
RKM: Har ikke gjort så mye siden sist, men sendte for 3-4 uker siden e-post til
regionkomitémedlemmer om det han oppfatter som et uryddig og rotete referat fra siste
regionmøte. Venter fortsatt på svar, og det er skuffende.
H&I/OI- komiteen: (Se vedlegg). I tillegg fikk avtroppende (og påtroppende) leder applaus for sin
tjeneste.
Aktivitetskomiteen: Her fikk jeg dessverre ikke med meg så mye annet enn at komiteen fungerer
meget godt, og er i rute med tanke på nyttårsarrangementet. Det blir i år på "Energiverket".
Leder takker for seg etter 2 års tjeneste, og får velfortjent applaus.

www.naossk.org

Sammen kan vi- gruppa, Industrigt. 28, mandag kl 19:30: Går sin støe gang. 10-15 medlemmer.
Få, men stabile medlemmer på gruppesaksmøtene. Stabile møter. Business as usual.
Gjør det enkelt- gruppa, Dronningensgt 36, tirsdag kl 19:30: Litt variert, mange på møtene, men vi
er sårbare når det gjelder gruppesaksmøtene i det siste. Møtene er gode, økonomien likeså. Skal
bidra til OSSK.
Torsdagsklubben, Marviksv. 5, torsdag kl 19: Gruppa vokser, opptil 30 stk. på møtene. God økonomi.
Mandalsgruppa, Store Elvegt. 94b, søndag kl 17:30: Godt besøkt, 12-20 på møtene. Opptil 10-12 på
gruppesaksmøtene.
Veien til frihet- gruppa, Vestre Strandgt. 19a, mandag kl 19: Godt besøkt. Liten kjerne stabile
medlemmer. Savner flere faste medlemmer. God økonomi. Variert rusfri tid.
Fredagsgruppa, Vestre Strandgt. 19a, fredag/tirsdag kl 18: Møtene går bra. 10-12 på
gruppesaksmøtene. Alle verv besatt. Mye tjenestevillighet. Alt vel.
Never Alone- gruppa, Vestre Strandgt. 19a, søndag kl 12: Gode møter, god økonomi.

Saker:
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Valg:
Nestleder i OSSK, rusfri tid 2 år. Ingen villige på dette møtet.
Vara- RKM, rusfri tid 2 år. 1 kandidat ble valgt.
Sekretær. Ingen villige på dette møtet.
Leder H&I/OI- komiteen. 1 kandidat ble valgt.
Leder Aktivitetskomiteen. 1 kandidat ble valgt.

2. Budsjettforslag og bidragsforslag.
Budsjettene til H&I/OI- komiteen og RKM ble gjennomgått. Disse ble godkjent etter diverse
kommentarer. Budsjettet for OSSK ble så godkjent.
"Bidragsforslag2" ble gjennomgått og godkjent.
3. Ønsker gruppene at "Bragdøya" skal være for alle? Nei, "Bragdøya"- arrangementene er NAarrangementer.
Saker fra/til NA Regionen Norge:
1.
2.
3.
4.
5.

Budsjett 2017. Ikke godkjent i nåværende form. Avventer et revidert budsjett.
Nedleggelse av FU- komiteen. OSSK mener fremdeles den må legges ned.
Regionalt konvent 2018. Ingen klarhet i OSSK på dette.
Bytte navn på OI til OR? Nei.
Valg. Det var ingen villige til diverse tjenester i regionen.

----------------------------Møtet avsluttet med bønn om sinnsro.
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H&I.
Møtene i fengslene og på de faste institusjonene går som de skal. I tilegg har vi vært og
besøkt Evje fengsel. Vi står uten panelledere på ARA og i fengslene. Komiteen tar seg derfor
av disse på månedsbasis.
OI.
De faste OI- tjenestene går som de skal. Annonsen i Fædrelandsvennen går fast på torsdager,
plakatene henger der de skal og naossk.org er normalt godt besøkt. Utover dette jobber vi som
sagt med en felles OI- presentasjon, og vi har kommet frem til at vi kjører det vanlige
opplegget for OI. I den forbindelse oppdaterer vi powerpoint-presentasjonen. Vi ser for oss at
vi gjør dette en gang på ny-året her. Budsjett for dette opplegget er bakt inn i budsjettet for
2017.
Kasserer har utarbeidet et budsjett for 2017 som er oversendt til kasserer i OSSK.
Komiteen fungerer greit, og vi har endelig fått valgt inn en nestleder. Vi oppfordrer både nye
og gamle medlemmer til å være med å bidra. Og vi ber nok en gang gruppene om å være sitt
ansvar bevisst og sende tjenestevillige til oss. Vi har møter første onsdag i måneden kl. 19.30
i lokalet i Vestre Strandgt. 19a.
I og med at dette er mitt siste møte som leder, ønsker jeg å takke for tjenesten. Personlig ser
jeg på H&I/OI- komiteen som den viktigste komiteen vi har i her i OSSK, og hadde selvsagt
gjerne sett at det var flere som ønsket å være med og bidra. I året som har gått har jeg ledet
komiteen etter beste evne, og med god hjelp av noen få dedikerte medlemmer har vi fått gjort
alt som skal gjøres og fått en gruppesamvittighet som fungerer godt.
Takk for meg.
I Fellesskap
André
Leder
H&I/OI- komiteen
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