Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

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

Referat OSSK: 19.3.2016 Kristiansand
Til stede:
Leder, Sekretær, Kasserer, Aktivitetskomiteen, Veien til frihet, Mandalsgruppa, Hjemmegruppa,
Fredagsgruppa, Never alone, Torsdagsklubben, Arendalsgruppa, Vennesla hæran, 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, 5 konsept lest, 6 konsept leses neste gang
Godkjenning av dagsorden:
 Opplest og godkjent
Godkjenning av referat:
 Godkjent
Rapporter:
Leder:


Sjekker mail. Har også fått beskjed om at søndagsgruppa er lagt ned. Og det er ønskelig at
det kommer inn en nest Leder og hjelper til, siden det er mye å gjøre.

Sekretær:
 Gjør så godt jeg kan og forbereder meg.
Kasserer:


Har sendt ut oversikt til og med februar. Vil bare bemerke at Leder gjør en god jobb og at det
er bare å spørre om hjelp til å koke kaffe og diverse.

RKM:
 Opplest av Leder da RKM ikke var tilstede. (Se vedlegg 1)
Veien til frihet:
 Møte mandager kl. 19-20
 Vestre strandgate 19A. Kristiansand
 Trinn/tradisjon som tema. Tag møte med tema 1 gang i mnd.
 Gode møter. God servicevillighet og grei økonomi.
Mandalsgruppa:
 Søndag kl 17.30-18.30
 Store elvegate 94b (Blå kors huset) Kristiansand
 Bare for i dag som tema og trinn/tradisjons tema.
 Gode møter med 8-20 stk. på møtene. Gruppen fungerer godt.
Fredagsgruppa:


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

www.naossk.org

 Møte Tirsdag kl. 18-19 (tema: Trinn/Tradisjon)
 Vestre strandgate 19.A. Kristiansand
 Alt står bra til med fredagsgruppa. Gode møter og mye folk.
Hjemmegruppa:





Møte lørdag kl. 15-16
Tollbodgata 26, Kristiansand
Trinn/tradisjoner som tema.
6-8 stk. på møtene. Noen besøkende. Mye av de samme som går på møtene. 1438kr på
konto.
Never Alone:





Møte søndag kl. 12-13.00
Vestre strandgate 19. A. Kristiansand
Trinn/tradisjon som tema eller fritt valg.
God oppslutning på møtene. Vi har ledige verv på service. God 7.tradisjon og bra med
tilfriskning på møtene.
Torsdagsklubben:
 Møte torsdag kl. 19-20
 «Ungdomsloftet» Lund kirke, marviksveien 5, Kristiansand
 Takknemlighetsrunde siste 5 min.
 Alt som sist. Gode møter og det er fint med takknemlighetsrunde på slutten.
Arendalsgruppa:
 Møte tirsdag kl. 18-19 og lørdag kl. 15-16
 Nygata 3, Arendal
 Lørdagsmøte er dårlig besøkt og har lite 7.tradisjon, og dette er tatt opp på gruppesaksmøte.
Vi er godt besøkt på tirsdager. Vi er en liten og intim gruppe som det nok kan være
utfordrende for nye å komme inn i. Vi har diskutert muligheten for å finne på noe sosialt
utenom møtene. 2200kr på konto. Vi har litteratur.
Vennesla Hæran:
 Møte onsdag kl. 18-19
 Tjønnvollveien, Vennesla (Blå kors stova)
 15 min meditasjon før møte 1 onsdag i mnd.
 Trinnmøte 3 onsdagen i mnd.
 Det går greit med oss. Vi klarer oss økonomisk, selv om det er blitt litt mindre penger.
Åpen dør:
 Møte onsdag kl. 19.30
 «Ungdomsloftet», Lund kirke, Marviksveien 5, Kristiansand
 Gode møter. Bra med villighet og vi har litteratur.
Tillegg til søndagsgruppa: Hvis søndagsgruppa som er lagt ned har penger fra 7.tradisjon og/eller
litteratur så bes dette om det tas med til OSSK eller betales for siden dette er Anonyme Narkomane
sine eiendeler.
HI & OI:
 Opplest av Leder da HI&OI ikke var tilstede. (Se vedlegg2)
Aktivitetskomiteen:





Er godt i gang med Bragdøya. Vi har vært ute på øya og pratet med de og uke 29 er satt av.
Speakerdag er satt opp den 2.april kl. 14.00 og det blir 4 gode speakere.
Kommentar: Leder har ikke vært tilstede for 2 gang på rad uten å gi beskjed og det reageres
på dette.
Ad-Hoc Komite for NA læredag:
 Opplest av Leder da ad-hoc komite ikke var tilstede. (Se vedlegg 3)
Ikke til stede:
HI&OI, RKM, gjør det enkelt, fly fri, sammen kan vi, basic text, bare for i dag, ta vare på hverandre,
ad-hoc komite.
Saker OSSK:
1. Valg av ny nest Leder (rusfri tid 2 år)
 Ingen kandidat
2. Valg av vara RKM (rusfri tid 2 år)
 Ingen kandidat
3. Forslag fra kasserer i OSSK
 Foreslår at vi holder igjen pengene denne gangen og støtter den fordelingsnøkkelen.
 Forslag fra kasserer ble enstemmig valgt av GSR’ene
4. Veien til frihet fremmer et forslag om en ny retningslinje for OSSK ifht. Ad-hoc komite og
arbeidsgrupper (se vedlegg4)
 Vi ser ikke hensikten med denne. Det er jo likt sånn vi gjør det i dag.
 Bare poengtere at det er viktig at vi ikke har to roller på OSSK møtene.
 Dette forslaget ble nedstemt av GSR’ene.
5. Fredagsgruppa ønsker at det blir retningslinjer for å legge regnskap ut til gruppene fra OSSK
hver måned
 Spm: Skal disse legges inn i kasserers retningslinjer? Svar: ja.
 Spm: Må da kasserer lage et fullstendig regnskap hver mnd.? Svar: ja, det er ikke så
vanskelig. Dette gjøres i dag også, det er bare at det ikke står i retningslinjene.
 Stemt: 8 for og 1 imot, og saken tas videre til neste gang pga. manglende konsensus.
Saker til neste gang:
1. Valg av nest Leder (rusfri tid 2 år)
2. Valg av vara RKM (rusfri tid 2 år)
3. Fredagsgruppa ønsker at det blir retningslinjer for å legge regnskap ut til gruppene fra OSSK
hver måned (sak oppe for andre gang).
4. Har OSSK tillit til Leder for Aktivitetskomiteen?
 Leder for aktivitetskomiteen har avstått fra OSSK møte to ganger etter hverandre.
"Hvis noen av OSSK sine valgte medlemer avstår fra å delta på OSSK - møtene, to
møter etter hverandre, kan de bli fjernet fra vervet på det tredje møte.
Gruppesamvittigheten på dette møte avgjør den videre saksgangen. Medlemmet får
muligheten til personlig å være tilstede på dette møte hvis det enkelte medlemmet
ønsker det. (vedtatt 15.01.11)
Dagens referat lest.
Vi avsluttet møtet med bønn om sinnsro!

Møter i området:
OSSK

Lørdag 16.4.2016

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 MARS
Jeg er dessverre reist på påskeferie dette OSSK møtet, så jeg skriver en rapport som leder kan lese
opp på møte i mitt fravær.
Siden sist har det ikke skjedd mye. Jeg venter fremdeles på at referatet fra regionsmøtet i februar
skal komme, dette er etterlengtet så jeg kan få meldt inn saker og ledige verv til gruppene.
Jeg har nylig fått opplyst at Litteraturkomiteen trenger hjelp til utestående regninger fra grupper i
Norge. Dette kommer som en sak neste gang. Til opplysning så er det kun en gruppe som har
utestående regning i område sør og det er søndagsgruppa med 2820 kr. Fint om dere kan ta dette
tilbake til gruppen deres og forsøke å ordne opp.
Tilslutt vil jeg avslutte med et utdrag fra rapporteringen til delegatene fra EDM –møtet på Island som
gjorde inntrykk.

«Leder for felleskaps utviklings komitén informerte at han hadde fått en mail fra
en flyktningleir i Frankrike. De var Syrere og Iranere på flukt. Og var nå i en
flyktningeleir (the jungle) i Calais, Frankrike. De ønsket litteratur, og de ville
avholde møter. Noen av flyktningene var NA medlemmer, og søndag 31.januar
hadde de sitt første møte i leiren. Målet var for dem å komme seg til England og
fortsette i felleskapet der.»

I Kjærlig tjeneste
RKM OSSK
(vedlegg 2)

H&I/OI-rapport til OSSK 19.03.2016
Komiteen fungerer veldig greit, men vi mangler nestleder og panelleder på Loland.
På forrige møte besluttet komiteen at vi sender ut møtereferatene våre til gruppene, dette for å
opplyse litt om hva vi driver med og for å synliggjøre at vi trenger tjenestevillige i komiteen.
H&I:
Møtene på de faste institusjonene og fengslene går som de skal. Utover dette har vi fått en
invitasjon om å avholde et møte på Solholmen overgangsbolig i april.
OI:

Annonsen i Fædrelandsvennen går fast på torsdager, plakatene henger der de skal og
naossk.org er godt besøkt. Vi har også fått bekreftet av GSRen i Søndagsgruppa Bare for i dag
at denne nå er nedlagt og webtjener har fjernet denne fra møtelisten.
Stempelordningen ser ut til å fungere og det er nå tatt i bruk på noen møter. Stempelet ligger
foreløpig i kassen til H&I/OI- komiteen i «glassburet» i lokalet i Vestre Strandgt. 19a inntil vi
finner en egnet plass til det. De som trenger det finner det der.
I fellesskap
H&I/OI- komiteen
(vedlegg 3)

SLUTTRAPPORT FOR ADHOCKOMITEEN
Læredagen lørdag 5. mars kl 11 – 15 ble avholdt i Vestre Strandgate 19. Det kom 23 deltakere
med varierende rusfri tid på workshopen. Møtet ble innledet med innledning av et erfarent
medlem som delte sine erfaringer om hvordan og hvorfor man bør avholde gode
gruppesaksmøter og litt om Na strukturen. Etter dette ble det en workshop hvor det ble delt i
grupper og arbeidet med spørsmål (se vedlegg) Det ble diskusjon og engasjement rundt dette
og vi avrundet med å gå gjennom det gruppene kom frem til i plenum. Deretter var det en
halvtimes matbit mens snakken gikk rundt bordet. Neste bolk ble innledet av et nytt erfarent
medlem som delte sine erfaringer om å være GSR i på områdemøter. Tilslutt var det
gruppeoppgaver med caser som skulle løses. Vi gjennomgikk disse i plenum til slutt og så var
arrangementet over.
Deltakerne gav gode tilbakemeldinger på at speakere og innhold gav læringsutbytte og at det
var en positiv opplevelse. Det var også mange gode tilbakemeldinger på at GSR heftene som
var trykket opp var matnyttig iforhold til å løse oppgavene med og at det var fint å ta med seg
hjem og lese mer i for å få en enda bedre forståelse av gruppen, tradisjoner, konsepter og
retningslinjene i OSSK.
Iforhold til regnskapet så mangler vi siste faktura på trykk av GSR heftene, men det ser ut
som vi holder oss godt innenfor det OSSK har holdt av til læredagen. Regnskap vil bli sendt
ut til gruppene for godkjenning så snart vi har dette på plass. Vi minner også om at det er ca
30 GSR brosjyrer igjen etter læredagen og disse er nå OSSK sine å forvalte videre til bruk.
Gruppen har avholdt et evalueringsmøte tirsdag 8.mars i etterkant av læredagen. Alle synes
dette har vært en lærerik og positiv opplevelse som har bidratt til personlig vekst, større enhet
og fellesskapsfølelse.
Takk for tjeneste.
På vegne av adhockomitèen for læredagen.
Leder adhockomitèen.

(Vedlegg 4)
Vedlegg
Forslag fra veien til Frihet Vara medlemmer av under komiteer, Vara RKM og Vara
GSR kan ha verv i Ad -- hoc komiteer og hvem som helst i områdekomiteen kan ha
verv i arbeidsgrupper.

