Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

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

OSSK 16. april 2016
Tilstede:
Leder
RKM
H&I/OI- komiteen
Aktivitetskomiteen
Kasserer
Veien til frihet- gruppa
Torsdagsklubben

Fredagsgruppa
Åpen dør- gruppa
Never Alone- gruppa
Mandalsgruppa
Hjemmegruppa
Gjør det enkelt- gruppa
Vennesla Hæran
1 observatør

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.
Opplyste at sekretær dessverre ikke så seg i stand til å møte grunnet helseproblemer, og 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.
6. konsept ble lest, neste gang hører vi 7. konsept.
Godkjenning av dagsorden: Dagsorden ble gjennomgått og godkjent med følgende tillegg under
"Eventuelt": Fra Fredagsgruppa: Ser gruppene behovet for en stående Felleskapsutviklingskomité
(FU)?
Gjennomgang av referatet fra 19. mars 2016.
Kommentarer: Forslaget fra Veien til frihet- gruppa fikk følgende stemmer: 7 grupper stemte mot,
2 grupper avstod fra å stemme. Forslaget falt.
Vedr. søndagsgruppa Bare for i dag. Ha i minne 4. tradisjon. OSSK har ingenting med hvordan den
oppløste gruppa behandler sine midler. Det må være opp til NA Regionen Norge gjennom
Litteraturkomiteen å eventuelt forsøke å inndrive gjeld gruppa måtte ha.

Rapporter:
Leder: Sjekker jevnlig mail, videreformidler og svarer på disse etter beste evne. Har fått mail om at
Basic Text- gruppa er lagt ned. Beklager at jeg ikke kunne være til stede under læredagen om NAstrukturen og Speakerdagen. Leder retter også et søkelys på hvorfor ikke OSSK får inn saker fra
Regionen. Leder kan meddele at han har besøkt flere grupper i Område Sør, vært til stede på deres
gruppesaksmøter og kommer også til å besøke underkomiteer i OSSK når dette lar seg gjøre. Har et
ønske om at OSSK kan få på plass en nestleder. Jeg vil også informere at mitt verv som leder går ut i
mai 2016, og leder da mitt siste møte.
Kasserer: Har sendt ut regnskapsoversikt til og med mars.
RKM: (Se vedlegg 1).
H&I/OI- komiteen: (Se vedlegg 2).
Aktivitetskomiteen: Leder beklager først at han ikke har levd opp til ansvaret med å informere om
fravær de siste 2 gangene. Dette vil ikke gjenta seg. Er godt i gang med planleggingen av Bragdøya
2016. Speakerdagen var en suksess, med litt rusk i "maskineriet".
Serviceliste for Bragdøya 2016 delt ut til gruppene.
www.naossk.org

Gjør det enkelt- gruppa, Dronningensgt 36, tirsdag kl 19:30: En del nykommere. Åpent møte siste
tirsdag i måneden. OK økonomi.
Åpen dør- gruppa, Marviksv. 5, onsdag kl 19:30. Vi har godt med besøk. Skal ha 7. tradisjon som
tema jevnlig. Skal ha 3-års fest 21. mai.
Torsdagsklubben, Marviksv. 5, torsdag kl 19: Gode, små møter.
Mandalsgruppa, Store Elvegt. 94b, søndag kl 17:30: Bra oppmøte og servicevillighet.
Veien til frihet- gruppa, Vestre Strandgt. 19a, mandag kl 19: Godt besøkt. Faste medlemmer
kommer tidlig, nye blir tatt vare på. Har ett til to spørsmål til grupperansakelse på hvert
gruppesaksmøte.
Fredagsgruppa, Vestre Strandgt. 19a, fredag/tirsdag kl 18: To møter i uka, fredag og tirsdag kl 18:00.
OK økonomi.
Never Alone- gruppa, Vestre Strandgt. 19a, søndag kl 12: Trinn og Tradisjoner og valgfrie temaer.
Sliter litt med servicevillighet. Er ajour med økonomien.
Vennesla Hæran, Tjønnvollveien, onsdag kl 18: Ikke noe spesielt å rapportere, gode møter.
Hjemmegruppa, Tollbodgt. 26, lørdag kl 15: 6 – 10 på møtene. Ingen penger å sende videre.

Saker:
1. Valg av nestleder i OSSK, rusfri tid 2 år. Ingen villige på dette møtet.
2. Valg av Vara- RKM, rusfri tid 2 år. Ingen villige på dette møtet.
3. Forslag fra Fredagsgruppa: Kasserer skal sende månedsrapport over den økonomiske
tilstanden til gruppene. Dette skal inn i kasserers retningslinjer. Vedtatt.
(Under denne saken kom det frem at retningslinjene for kasserervervet ikke er tråd med
tidligere vedtak, og heller ikke i tråd med hvordan vervet utføres i dag. Kasserer gis i oppdrag
å utforme forslag til retningslinjer som inneholder nødvendige endringer).
4. Leder i Aktivitetskomiteen har vært fraværende de to siste gangene. Iflg. retningslinjene kan
det stilles spørsmål ved tillit til leder.
Gjennomgangstema hos gruppene er at tilliten svekkes ved at leder ikke har sendt rapporter
og/eller informasjon om sitt fravær. Det er ikke nok å sende nestleder.
Leder beklager sterkt sine fravær, manglende tilbakemeldinger og rapporter, og sier seg glad
for at retningslinjene fungerer ved at det stilles tvil om hans tjeneste. Han opplyser også at
motivasjonen til å lede komiteen er upåklagelig.
Konklusjon: OSSK har fortsatt tillit til leder i Aktivitetskomiteen.
5. Eventuelt: Fredagsgruppa spør om behovet for en stående FU- komité fortsatt er til stede.
Mandatet til FU ser ikke lenger ut til å være i tråd med dagens situasjon, og komiteen har
dermed utspilt sin rolle. I tillegg virker komiteen å være uvillig til å benytte seg av sterke,
lokale ressurser i områdene. Det er i hovedsak gruppene som skal definere behovet for
tjenestene, ikke FU.
- Grupper har vært for dårlige til å stille krav til FU. Vi må huske på at det i sin tid var
gruppene som ønsket denne komiteen opprettet. Men nå er det kanskje å se at behovet har
minsket.
Saken kommer opp på OSSK i mai.

Saker fra/til NA Regionen Norge:
Ingen saker ankommet…
----------------------------Møtet avsluttet med bønn om sinnsro.

Vedlegg1

RAPPORT RKM APRIL
Det har tatt 2 måneder å få referatet fra regionsmøtet i februar, men det kom omsider i forrige uke.
Det står i retningslinjene at det møtereferatet skal komme ut 2 uker etter møte. Dette er beklagelig.
Det medfører at noen av sakene ikke kommer opp 3 ganger i ossk før regionsmøtet i juni. Det vil bli
kommentert i rapporten min til regionen i juni.

Lederen for Servicekonferansen har opplyst om at hun har glemt reise til Kr.sand for å avlevere
sluttrapport i juni i budsjettet. Spørsmålet er om det er greit hun reiser selv om det ikke er
budsjettert. Dette ber hun områdene om å ta opp som en sak, men jeg er usikker på om dette angår
gruppene.
Vedlagt ligger vedtatt budsjettet for regionen 2016.
Saker fra regionen som skal ut til gruppene til neste gang: ( NB! Sak 3 ble nedstemt som sak på
områdemøtet i april)

1. Ønsker gruppene at regnskapet for regionen skal revideres?
Opplysninger rundt saken: Det ble opplyst om at revisjonen av Litteraturkomitèen mest
sannsynlig er ferdig i juni og vi får resultatene av denne da. Ønsker vi da å fortsette å
revidere resten av regionen? Det er ikke bestemt pr i dag som det skulle vært en ekstern eller
intern revisjon. Det er visstnok ikke dyrt for en ekstern revisjon og nestleder skulle innhente
priser på det til neste regionsmøte.
Spørsmålet er uansett i førsteomgang om det skal revideres selv om det er naturlig å snakke
om hvordan en slik skulle utføres dersom det ble enighet om det. Det er en annen sak
dersom det skulle komme frem et slikt behov.

2. Ledige verv i regionen






Vara sekretær (3 års rusfritid)
Kasserer (4 års rusfri tid)
Delegat (5 års rusfri tid)
Varadelegat (4 års rusfri tid)
Leder Oversettelsekomitèen (3 års rusfri tid )

Tjenesteperioden i regionen er på 2 år. Vervsbeskrivelser finnes på nanorge. org

3. Sak fra litteraturkomitèen
Det er fortsatt utestående regninger fra 2014 fra gruppene. Det er fortsatt
utestående regninger fra 2015 fra gruppene. Dette utgjør en sum på 105.000 kr.
Hva ønsker områdene og regionen at vi gjør med dette
IKS RKM OSSK

Budsjett 2016
Hva

Bidrag/utgifter' fra områder
Litteratur salg
Driftsutgifter for Region
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Vara- sekretær
Vara- kasserer
Delegat
Vara- delegat
2. vara- delegat
Telefonkom.
Webkom.
Oversettelseskom.
Fellesskapsutv.kom.
Service konferanse
Revisjonskomite ad Hoc

Ev Europakonvent
Regions konvent
Totalt
Resultat

UT

INN

kr 0,00
kr 0,00
kr 11 200,00
kr 6 000,00
kr 7 000,00
kr 3 120,00
kr 7 000,00
kr 7 000,00
kr 3 396,00
kr 20 450,00
kr 40 760,00
kr 3 600,00
kr 24 250,00
kr 15 300,00
kr 10 370,00
kr 49 125,00
kr 23 118,00
kr 7 160,00

kr 95 000,00
kr 107 892,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 38 000,00
kr 0,00

kr 0,00
kr 0,00

kr 238 849,00

kr 240 892,00

kr 2 043,00

Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

OSSK, Hospital & Institusjonskomiteen
P. boks 58, 4661 Kristiansand S
hi-oi@naossk.org
Vedlegg 2

H&I/OI- rapport til OSSK 16.04.2016

Komiteen fungerer greit. På forrige komitemøte ble det valgt ny sekretær og plakatansvarlig,
men vi mangler fremdeles nestleder og panelleder på Loland. Som de fleste har sett sender vi
møtereferatene våre til gruppene, dette er i håp om at det er flere som fatter interesse for den
viktige tjenesten H&I/OI- komiteen gjør. Vi ønsker nye medlemmer velkommen til å være
med å bidra.
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.
H&I- møtene i fengslene og på Loland går som de skal. På ARA er det litt mer problematisk å
få gjennomført alle møtene. Vi opplever fra tid til annen at panelmedlemmer ikke møter opp
til tjenesten de er satt opp til å gjøre, og møter har som følge av dette blitt avlyst. Vi ber derfor
nok en gang GSRene ta dette med tilbake til gruppene sine og minne medlemmer som gjør
tjeneste på ARA om å være sitt ansvar bevisst og møte opp når det er deres tur til og være
med å bringe budskapet, eller i det minste gi panelleder beskjed om at de ikke kommer slik at
det kan ordnes med erstattere.

I Fellesskap
H&I/OI- komiteen

www.naossk.org

