
  
 

Område Sør Servicekomité (OSSK) 

P. boks 58, 4661 Kristiansand S 

Org.nr. 994 583 883 

www.naossk.org 

      Narcotics Anonymous         Anonyme Narkomane 

               Referat OSSK: 16.1.2016 Kristiansand  

Til stede: 

Leder, Sekretær, Kasserer, HI&OI, RKM, Aktivitetskomiteen, Veien til frihet, Fly fri, 

Hjemmegruppa, Fredagsgruppa, Never alone, Torsdagsklubben, Basic text, Bare for i dag, 

Søndagsgruppa, Åpen dør: 

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, 3 konsept lest, 4 konsept leses neste gang 

Godkjenning av dagsorden: 

 Opplest og godkjent 

 Eventuelt: RKM ber om tilbakemelding på retningslinje før neste Regions møte på sin 

rapport. 

Godkjenning  av referat: 

 Godkjent med følgende rettelse: På saker neste gang (valg av kasserer og valg av 

leder for ad-hoc komiteen for læredag) skulle vært tatt med. 

Rapporter: 
Leder: 

 Sjekker mail og holder meg oppdatert. Har fått en mail fra Arendalsgruppa: 

 Er dessverre forhindret fra å komme på områdemøte i morgen. 

Arendalsgruppa (tirsdag kl 18.00 og lørdag kl 15.00)er i god form for 

tiden. Økonomien er under kontroll og møtene oser av tilfriskning :-) 

Hils Alle !! 

IKS 

Arendalsgruppa 

Sekretær: 

 Sjekker mail og er oppdatert 

Kasserer: 

 Sendt ut oversikt til gruppene. Har glemt rapporten min for i dag og vervet mitt går 
nå ut så jeg vil takke for tilliten jeg har fått og jeg vil også si at vi har fått en takk fra 
World Service. 

RKM: 

 (Se vedlegg 1) 

 



 

Veien til frihet: 

 Møte mandager kl. 19-20 

 Vestre strandgate. 19A. 

 Trinn/tradisjon som tema. Tag møte med tema 1 gang i mnd. 

 Bra møter og god service villighet. 

 God økonomi og vi kommer muligens til å gi noe videre i strukturen. 

Fly fri: 

  Møte torsdag kl. 18.30-19.30 

 Vestre strandgate. 19A 

 Vi har gode møter og ca. 700kr på konto og ingenting å sende videre. 

Fredagsgruppa: 

 Møte fredag kl. 18-19(speakermøte 2 fredag i mnd.)   

 Møte Tirsdag kl. 18-19 (tema: Trinn/Tradisjon) 

 Vestre strandgate 19.A. 

 Alt er vel i gruppa vår. 

Hjemmegruppa: 

 Møte lørdag kl. 15-16 

 Tollbodgata 26, Kristiansand 

 Trinn/tradisjoner som tema. 

 Det er variabel med deltakelse på møtene og det er de samme som gjør service hver 

gang. 

 1807kr på konto og vi er a jour med husleien. 

Never Alone: 

 Møte søndag kl. 12-13.00  

 Vestre strandgate 19. A. Kristiansand 

 Trinn/tradisjon som tema. 

 Det har vært god oppslutning på møtene og alle verv er dekt. 

 Husleie er betalt ut mars. 

Basic Text: 

 Møte lørdag kl 18-19.  

 Vestre strandgate 19 A. 

 Det har vært flere folk som har vært på møte den siste tiden, men vi ønsker at flere 

kan gjøre service da vi bare er to som gjør det nå. 

Torsdagsklubben: 

 Møte torsdag kl. 19-20 

 «Ungdomsloftet» Lund kirke, marviksveien 5, Kristiansand 

 Takknemlighetsrunde siste 5 min. 

 Vi har hatt dårlig økonomi, men vi klarer oss greit. Det har vært varierende med folk 

på møtene men vi er sterke. 

Søndagsgruppa: 



 

 Møte søndag kl. 12-13 

 Tollbodgata 26, Kristiansand 

 Bare for i dag som tema, og tema rullerer. 

 Vi har vurdert å legge gruppen ned, men vi venter med dette til neste 

gruppesaksmøte fordi det har tatt seg litt opp med besøkende og en del nye 

mennesker har deltatt. 

Bare for i dag gruppa: 

 Møte onsdag kl. 11.30-12.30 

 Tollbodgata 26, Kristiansand 

 Bare for i dag som tema 

 Det er ikke så mye folk på møtene våre. Vi har bra møter som er fine og intime og vi 

får det til å gå rundt. 

 

Åpen dør: 

 Møte onsdag kl. 19.30  

 ungdomsloftet, Lund kirke, Marviksveien 5, Kristiansand 

 Vi har gode møter, men litt dårlig med servicevillighet. 

 Husleien er betalt ut mars. 

 

HI & OI:  

 (Se vedlegg2) 

 Spørsmål: Er det 19.30 dette infomøte er? Svar: ja 

 

Aktivitetskomiteen: 

 (Se vedlegg3) 

 Tillegg: Vi trenger andre til å bidra til å planlegge læredag. 

 

AD-HOC Komite for læredag: 

 (Se vedlegg4) 

 Spørsmål: Synes området at vi skal sende ut invitasjon til område vest? Det skulle jo 

være til område sør dette arrangementet. Vi kan legge det ut på websiden så alle 

områdene kan se det( dette var alle GSR’ene enige i). 

 Spørsmål: Er neste infomøte 31, januar? Nei det er et arbeidsmøte 31. januar. 

 Kommentar: Retningslinjer sier at underkomiteer skal ha en egen konto. Men det er 

ok for dere. 

 

Ikke til stede: 

Nestleder, gjør det enkelt, sammen kan vi, arendalsgruppa, vennesla hæran, torsdagsgruppa 

arendal. 

 

 

Saker OSSK: 



 

1. Valg av vara RKM (rusfri tid 2 år) 

 Ingen kandidat. 

2. Valg av Kasserer (rusfri tid 3 år) 

 Fredagsgruppa har kandidat:  

 Kasserer valg inn for et nytt år med enstemmig valg. 

3. Valg av Leder for AD-HOC komiteen for læredag (rusfri tid 2 år) 

 Basic text gruppa har kandidat: 

 Ny leder for ad-hoc komiteen for læredag valgt inn enstemmig. 

  

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. Valg av nestleder i litteraturkomiteen (rusfri tid 4 år) ingen kandidat. 

 Det skal ikke velges nestleder i litteraturkomiteen i regionen av oss, de ønsket 

bare å sende dette ut til gruppene. 

4. Sak fra litteraturkomiteen: Er det greit at myntene sendes tilbake med de kostnader 

dette medfører?  

 Høres ikke bra ut å sende pengene tilbake og bør heller kunne sendes ut til 

gruppene. 

 Vi har tillit til RKM og at hennes valg er bra, ellers føyer vi oss til flertallet. 

 Burde ikke sendes tilbake, hvorfor skal de sendes tilbake er uforståelig. 

 Kan returneres hvis vi får pengene tilbake. 

 Vi får ikke pengene tilbake. 

 Vi som grupper kan prioritere å kjøpe inn disse myntene hvis vi får nedsatt 

pris. 

 GSR’ene stemt: Nei til å sende myntene tilbake. 

5. Skal NA Norge legge inn bud for ECCNA 2018? 

 Det er nå strengere regler for å legge inn bud. 

 Spørsmålet bør være om det skal opprettes en komite for dette. 

 GSR’ene stemt: Ossk ønsker at det blir opprettet en komite til dette. 

 

 

Eventuelt fra OSSK: Det er litt mange som har talerett i regionen, og lurer på om det er 

mulig å gå tilbake til retningslinjene fra før 2013? 

 Det bør være en komite en stemme. Dette gjelder selvfølgelig ikke for vara RKM’ene. 

 

Saker til neste gang: 

1. Valg av vara RKM (rusfri tid 2 år) 

2. Godkjenning av regnskap for HI&OI 2015 

3. Godkjenning av regnskap for OSSK 2015 

 

Dagens referat lest. 

Vi avsluttet møtet med bønn om sinnsro! 



 

                                                         Møter i området: 

OSSK                                      Lørdag   20.2.2016                        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 

Gjenstående tid på verv i OSSK. 
Leder: mai 2016 
Nestleder: november 2016 
Kasserer: januar 2016 
Sekretær: november 2016 
RKM: november 2016 
Leder HI&OI: november 2016 
Leder Aktivitetskomiteen: november 2016 
 
(Vedlegg 1) 
 

RAPPORT REGIONSKOMITEMEDLEM 
 
Siden sist har jeg lest mail, referater fra områder i Norge og kommunisert hyppig med 
medlemmer i regionen for å holde meg oppdatert. Jeg har meldt inn sakene fra 
hjemmegruppa angående spørsmål til budsjettet til litteraturkomiteen og videreformidlet 
dette svaret til dem.  
Jeg har også lest meg opp på retningslinjene og loggboken i regionen. Det er en fast sak på 
oktobermøte at alle underkomiteer skulle levere arbeidsliste for hva de skal drive med som 
skal godkjennes av gruppene. Dette er ikke blitt gjort og jeg har etterlyst disse.  
Når det gjelder kommunikasjonen i regionen så jeg en retningslinje besluttet fra oktober 
2010 som: Vara og nestledere har ikke talerett på regionsmøtene. De har kun talerett når 
lederne i deres komitè ikke er tilstede. Det betyr at en komite vil kun ha en stemme på 
regionsmøtene.  
Denne retningslinjen ble endret i juni i 2013 da man foretok en revidering av 
retningslinjene.Dersom GSRene tilllater det ønsker jeg en tilbakemelding på områdemøtet 
om hvilken versjon av denne retningslinjen som områdene er best tjent med og om det er 
ønskelig at dette tas tilbake til regionen.  
 
IKS RKM OSSK  
 
(vedlegg 2) 

H&I/OI- rapport til OSSK 16.01.16 
Komiteen fungerer veldig greit, vi mangler nestleder ellers er alle verv besatt. 
Annonsen i Fædrelandsvennen går som den skal på torsdager. Websiden vår er godt besøkt og 
plakatene henger der de skal. Møtene på de faste institusjoner går som de skal.  
 
Regnskapet for 2015 er ferdig og kommer opp til godkjenning på neste områdemøte. 
 
Komiteen skal avholde et infomøte om H&I/OI- tjeneste onsdag 20.01.16 kl. 19.30 i lokalet i Vestre 
Strandgt. 19a. Det er ønskelig at flest mulig av de som gjør eller ønsker å gjøre tjeneste for komiteen 
kommer på møtet. 
 
I fellesskap 
H&I/OI- komiteen 



 

(vedlegg 3) 

                                            Rapport fra Akom 16.01.2016 
Aktivitetskomiteen har siden sist Ossk arrangert nyttårsfesten hvor vi fikk tilbakemeldinger 
fra deltakerne på at de var veldig fornøyde. Det var Na medlemmer fra Lillesand i øst til 
Stavanger i vest. Vi som tjenestegjør i Aktivitetskomiteen er også godt fornøyd med 
arrangementet. Regnskapet er ikke ferdig, men vi holder oss innenfor budsjettert. 
 
Vi har også hatt møte, og vi inviterte til infomøte angående Speakerdag onsdag 27 januar kl. 
18.00 her i dette lokalet. Forrige møte i Ossk opplyste vi om at akom tar på seg jobben, men 
vi ba gruppene om å ta med denne infoen til sine medlemmer slik at vi kan få hjelp til 
planleggingen. Dette har vist seg å ikke nå frem, da det på forrige møte ikke kom et eneste 
medlem med et ønske om å bidra. Vi ble derfor enige om å ha et infomøte, hvor vi 
oppfordrer alle medlemmene som har et ønske om at område sør skal ha en speakerdag 
kommer, slik at vi kan begynne planleggingen og de som ønsker får muligheten til å være 
med å bidra med service. Aktivitetskomiteen er helt avhengige av flere servicevillige for å 
kunne arrangere dette arrangementet og vi ønsker at alle er med fra dag 1. Selvfølelse er en 
av de tingene vi utvikler gjennom å drive med service, og her er en gyllen mulighet til å 
påvirke andres liv på en positiv måte gjennom å bidra. Service er noe som er vår unike gave – 
noe ingen kan ta fra oss. Vi gir og vi får. Gjennom service starter mange av oss på den lange 
veien tilbake til å bli produktive medlemmer av samfunnet. 
Så et spørsmaål vi ønsker GSR’ene tar med seg til gruppen: Skal aktivitetskomiteen arrangere 
Bragdøya 2016? 
 
(vedlegg 4) 
 
 
 

Rapport Adhoc komiteen læredag om NA strukturen 
 
Siden sist har komiteen hatt et planleggingsmøte på tirsdag 5 januar og skal ha arbeidsmøter på 
Søndag 31. januar kl 17.00. for å jobbe videre med workshop og innhold på dagen. Vi er en fast 
komitè på ca 8-10 stykker som kommer på møtene og jobber hjemme hos hverandre for å holde 
kostnadene nede. 
Vi har fastsatt dato og kl.slett for læredagen. Det vil være lørdag 5.mars kl 11 – 15, hvis dette passer 
for gruppene. Vi har vurdert flere alternativer, men det ser ut som vi lander på lokalene på Vestre 
Strandgate for arrangementet.  
Vi har lagd plakat for arrangementet og vil ta med plakater til alle GSRene på områdemøte den 20. 
februar og ber de informere om dette på gruppsaksmøte og oppfordre til at folk skal komme. Vi vil 
også prøve å komme rundt på møtene og informere om dette etter beste evne.  
Det er mulig at det kommer NA medlemmer fra Vestlandet som er interessert, men vi har ikke 
offisielt invitert disse, men håper at det går greit dersom de skulle komme.  
Spørsmål : Synes området at vi skal sende invitasjon til dem også? 
Spørsmål til kasserer i området fra kasserer i adhockomiteen: Siden adhoc komiteen ikke har en egen 
konto, - er det da greit at vi sender faktura for trykk av infohefter og evt plakat direkte til kasserer i 
ossk? 
Nestleder har hatt ansvar for å lede møtene i komiteen etter at leder har gått av og stiller til valg som 
leder for komitèen på dette møtet.  
Neste møte i adhockomiteen vil være Tirsdag 2. februar kl 20.00 i Vestre Strandgate. 
IKS Nestleder for adhockomiteen 
 


