Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

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

Referat OSSK: 21.5.2016 Kristiansand
Til stede:
Leder, Sekretær, Kasserer, HI&OI, RKM, Vara Aktivitetskomite, Veien til frihet,
Mandalsgruppa, Hjemmegruppa, Fredagsgruppa, Never alone, Torsdagsklubben, Sammen
kan vi, 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, 7 konsept lest, 8 konsept leses neste gang
Godkjenning av dagsorden:


Opplest og godkjent med følgende rettelse: sak om budsjett for Bragdøya 2016 går
inn som sak 4.
 Eventuelt: Never alone lurer på hvordan saken angående NA logoene skal være like
over landet. Veien til frihet har en eventuell sak. Åpen dør har en eventuell sak
angående dagens krav for å gjøre service på ARA. Leder ønsker at eventuelt saker
sendes inn skriftlig før områdemøte.
Godkjenning av referat:


Godkjent

Rapporter:
Leder:


Sjekker mail jevnlig og er oppdatert. Prøver å svare på mailene på beste måte. Og vil
takke for at jeg har fått tillit til å gjøre denne tjenesten. Har vokst masse i dette
vervet. Stiller meg villig til et år til hvis det ikke er noen andre som stiller som
kandidat.

Sekretær:
 Har sjekket mail, og er tilbake fra skade.
Kasserer:
 Har sendt ut oversikt for april. Og lagt inn et forslag.
RKM:



(Se vedlegg 1)
Kommentar: Når er dette regions møte? Det er kl. 11.00

H&I/OI:
www.naossk.org





(Se vedlegg2)
Tillegg: Kommentarer til spm fra H&I/OI (Grupper som driver med H&I/OI arbeid selv)
Fredagsgruppa: vesentlig å ta stilling til, og dette hindrer grupper å komme med
innspill. Mandalsgruppa: usikker om det er nødvendig å lage en sak om dette og at vi
kan ordne opp her. Vi trenger ikke å refse noen grupper. Veien til frihet: støtter det
som fredagsgruppa kommer med, og vi kan komme med en vennlig påminnelse til
gruppen. Åpen dør: Vi har ingen problem med å ta selvkritikk for dette og det er fint
å lære av våre feil.
Aktivitetskomiteen:




(Se vedlegg3)
Tillegg: Ønsker at medlemmer deltar på våre møter som er hver andre onsdag i mnd.
Kommentar: Står det noe i retningslinjene når budsjettet skal være ute? Skal ta med
dette videre. Bra rapport men vi lurer på om leder har gitt beskjed for at han ikke er
her.
Veien til frihet:
 Møte mandager kl. 19-20
 Vestre strandgate 19A. Kristiansand
 Trinn/tradisjon som tema. Tag møte med tema 1 gang i mnd.
 Litt lite folk. Går greit og vi er fornøyd med at vi jevnlig har gruppeselvransakelse.
Mandalsgruppa:
 Søndag kl 17.30-18.30
 Store elvegate 94b (Blå kors huset) Kristiansand
 Bare for i dag og trinn/tradisjon som tema.
 Gode møter. Nysgjerrighet fra nykommere. Vi har litteratur til salgs.
Fredagsgruppa:
 Møte fredag kl. 18-19(speakermøte 2 fredag i mnd.)
 Møte Tirsdag kl. 18-19 (tema: Trinn/Tradisjon)
 Vestre strandgate 19.A. Kristiansand
 Går bra, alt vel.
Hjemmegruppa:





Møte lørdag kl. 15-16
Tollbodgata 26, Kristiansand
Trinn/tradisjoner som tema.
Dårlig økonomi, har til to husleier igjen. Lite nykommere. God servicevillighet, men
de samme som gjør service.
Never Alone:





Møte søndag kl. 12-13.00
Vestre strandgate 19. A. Kristiansand
Trinn/tradisjon som tema, og valgfritt tema annenhver søndag.
Gode møter, bra med tilfriskning. Ok økonomi 1395,79kr på konto.

Sammen kan vi:
 Møte mandag kl. 19.30-20.30
 Industrigata 28, Kristiansand
 Trinn/Tradisjon som tema.
 God stemning. 15-20 stk. på møtene. Bra oppslutning på gruppesaksmøtene. Grei
økonomi.
Torsdagsklubben:
 Møte torsdag kl. 19-20
 «Ungdomsloftet» Lund kirke, marviksveien 5, Kristiansand
 Takknemlighetsrunde siste 5 min.
 Alle verv besatt. Bare for i dag som tema.
Arendalsgruppa:
 Møte tirsdag kl. 18-19 og lørdag kl. 15-16
 Nygata 3, Arendal
 Har hatt nedadgående kurve på deltakelse. 5 stk. på sist gruppesaksmøte. Mindre 7.
tradisjon. Mulig vi legger ned lørdagsmøte hvis økonomien ikke strekker til.
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. og bare for i dag som tema.
 Ønsker å sette inn en annonse i avis for å få flere på møtene, og har vært i kontakt
med HI&OI for å se hvordan vi kan gjøre dette.
Åpen dør:
 Møte onsdag kl. 19.30
 ungdomsloftet, Lund kirke, Marviksveien 5, Kristiansand
 klarer oss økonomisk. Skal arrangere fest med speak og lysmøte 28. mai.
Ikke til stede:
Gjør det enkelt, fly fri, bare for i dag, Leder AKOM.
Saker OSSK:
1. Valg av Leder (rusfri tid 3 år)
 Never alone har kandidat: enstemmig valg som leder for OSSK for et år til.
2. Valg av nest leder (rusfri tid 2 år)
 Ingen kandidat.
3. Valg av vara RKM (rusfri tid 2 år)
 Ingen kandidat. RKM går av i oktober så det er veldig viktig at det kommer inn
en vara snart.
4. Budsjett for Bragdøya 2016 (se vedlegg 4)



Kommentar: Mandalsgruppa var på aktivitetsmøtet og sa fra at budsjettet var
nødvendig i god tid før vårt gruppesaksmøte. Dette ble det ikke noe av og vi
fikk ikke tatt stilling til dette budsjettet, men vi stiller oss bak flertallet.
 Posten workshop skal jo utgå! Prisen er 400kr pr billett. Leie av båt gjelder i
tilfelle det er noe akutt som skulle skje ute på øyen, og vi skal forsøke å få ned
prisen.
 Budsjettet ble enstemmig godkjent.
5. Godkjenning av Regnskap læredag AD-Hoc komite (se vedlegg 5)
 Enstemmig godkjent.
6. Forslag til vervbeskrivelse for kasserer i OSSK (se vedlegg 6)
 Vennesla hæran: dette burde vært praktisert. Det som er lagt til synes vi er
helt greit. Bør være to personer som administrerer konto/nettbrikke.
Fredagsgruppa: ønsker at vi godkjenner dette forslaget. Veien til frihet:
ønsker at det skal være to personer som administrerer konto/nettbrikke.
 Stemt: 8 for. 1 imot, saken går videre til neste gang.
7. Ser gruppene i området behov for fortsatt å ha en Fellesskapsutviklingskomite (FU) i
regionen? (se vedlegg 7)
 Arendalsgruppa: uenig i beskrivelsen i vedlegget, og vi ønsker at NA skal
utvikle seg. Det var ikke dette som var formålet med komiteen. Dette viser
mistillit til det som gjøres i komiteen. Synes forslaget er styrende og vi er imot
å legge komiteen ned. Fredagsgruppa: Dette ble diskutert på forrige OSSK
møte og det er sånn vi ble enige der. Veien til frihet: Tror ikke det er behov for
FU lenger. Dette er en stor utgiftspost, og det er behov for penger andre
plasser. Mandalsgruppa: Alle komiteer skal legge frem plan for året som
kommer, og dette er ikke gjort på flere år av FU komiteen. Andre områder har
jo sine egne OI komiteer for å dekke disse behovene.
 Stemt: 8 for. 1 imot, saken går videre til neste gang.
Eventuelt:
 Sak fra veien til frihet: Gruppen bes fremme dette som en sak om de ønsker
det.
Saker til/fra regionen:
1. Ønsker gruppene at regnskapet for regionen skal revideres? (se vedlegg 8)
 Fredagsgruppa: ønsker å avvente. Arendalsgruppa: Praktisere tillit og imot
revisjon av regionen. Mandalsgruppa: Avventende, og vise tillit.
 Denne saken avventes!
2. Ledige verv i regionen:
 Vara sekretær (rusfri tid 3 år)
 Kasserer (rusfri tid 4 år)
 Delegat (rusfri tid 5 år)
 Varadelegat (rusfri tid 4 år)
 Leder oversettelseskomiteen (rusfri tid 3 år)
 OSSK har ingen kandidater til noen av disse vervene dessverre.

Tjenesteperioden i regionen er på 2 år. Vervbeskrivelser finnes på nanorge.org
Saker til neste gang:
1.
2.
3.
4.

Valg av Nest Leder (rusfri tid 2 år)
Valg av vara RKM (rusfri tid 2 år)
Forslag til vervbeskrivelse for kasserer i OSSK
Ser gruppene i området behov for fortsatt å ha en Fellesskapsutviklingskomite (FU) i
regionen?
Vi avsluttet møtet med bønn om sinnsro!
Møter i området:
OSSK

Lørdag

19.6.2016

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 2017
Nestleder: november 2016
Kasserer: januar 2017
Sekretær: november 2016
RKM: november 2016
Leder HI&OI: november 2016
Leder Aktivitetskomiteen: november 2016
(Vedlegg 1)

Rapport mai
Regionskomitèmedlem Område Sør Service Komitè
Siden sist har RKM OSSK sjekket mail og etterspurt saker fra regionen. Det kom en agenda som ikke
inneholdt riktige saker og som var en blanding av referat og rapport. Denne rapporten gav RKM OSSK
beskjed om at vi ikke godkjente og ønsket en revidert agenda snarest. Leder har nå sendt ut ny
agenda. Denne inneholder også flere forbedringsområder som jeg kommer til å gi tilbakemelding på.
Det er svært viktig at vi har korrekte og gode ordlyder på sakene og at det er en god gjennomtenkt
agenda slik at vi bruker tiden effektivt og unngår misforståelser. Leders jobb er særdeles viktig på
dette området og skal ikke tas lett på da det gir rom for konflikter og misforståelser i strukturen vår.
RKM har gitt tilbakemeldinger til interimstyret at det er beklagelig at referatet fra regionen kom ut
alt for sent. Det står i retningslinjene at referatet skal ut senest 2 uker etter møtet er avholdt. Vi fikk
referatet nærmere 2 måneder etter at det ble avholdt og det ble etterspurt flere ganger. Leder har
tatt ansvar og beklaget seg for sin del av dette.
Vi skal også avholde en selvransakelsesrunde neste møte. Her åpnes det for å dele om hvordan det
oppleves å gjøre tjeneste i NA Regionen Norge med fokus på hva som er bra nok og hva vi burde
forbedre.

Neste gang er regionsmøtet i Kr.sand i Vestre Strandgate 19 lørdag 11. juni og det er mulig å være
observatør for de som er interessert i å lære mer om strukturen vår.
IKS RKM OSSK

(vedlegg 2)
H&I/OI- rapport til OSSK 21.05.2016
Komiteen fungerer greit, men vi mangler fremdeles nestleder og panelleder på Loland. Vi
oppfordrer både nye og gamle medlemmer til å være med å bidra. Vi har møter første onsdag i
måneden kl. 19.30 i lokalet i Vestre Strandgt. 19a.
H&I.
Møtene på de faste institusjonene og fengslene går som de skal. I tillegg har vi siden sist vært
på besøk på Solholmen overgangsbolig og i Evje fengsel. På formiddagen den 11. mai avholdt
vi et H&I- møte for innsatte ved rusmestringsenheten i Evje fengsel her i lokalet. Dette ble
gjort på forespørsel fra fengselet, og møtet ble gjennomført meget bra. Dette er noe de ønsker
at vi fortsetter med ca. hver tredje måned.
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 skal vi ha en
stand på et russeminar på UIA den 24 og 25. mai. Vi jobber også med å få til en OIpresentasjon for påtalemyndighetene.
Under OI- rapporteringen på forrige komitémøte var det et medlem fra Åpen Dør- gruppa som
ønsket å rapportere til komiteen at de hadde invitert og hatt besøk av NRK radio som hadde
intervjuet enkeltmedlemmer og i tillegg gjort opptak under et ekstra ordinært møte. Dette
opptaket skulle kringkastes for opptil 250 000 mennesker i hele Norge. Det ble litt diskusjon
rundt dette i komiteen og vi ble enige om at dette ikke hørte hjemme i H&I/OI- komiteen,
men at det måtte rapporteres om til OSSK. H&I/OI- komiteen tjener alle gruppene i området
på lik linje og kan derfor ikke mene noe om enkelt grupper som velger å gjøre OI- arbeide på
egenhånd. På bakgrunn av dette sparker vi denne ballen videre til OSSK. Vi ønsker å høre hva
gruppene i området mener om dette?
I Fellesskap
H&I/OI- komiteen
(vedlegg 3)

Rapport fra Aktivitetskomitéen 21 mai 2016
Aktivitetskomitéen har møte den andre onsdagen hver måned i Vestre Strandgate 19A, vi
har en fast gjeng som stiller hver gang og som arbeider godt sammen. Det er allikevel
ønskelig å få flere til å gjøre tjeneste sammen med oss.
Vi har for tiden to ledige verv:
 Sekretær
 Vara-kasserer
Årets budsjett for Bragdøya er sendt til OSSK og til gruppene i området for godkjenning.
Salg av litteratur på Bragdøya - i år kontakter vi gruppene i området pr email angående salg
av litteratur. Jan Ivar vil stå som kontaktperson.
Vi har også fått Jan Ivar til å være speakeransvarlig på Bragdøya, fokuset vil være på trinn
og tradisjoner.

Vi har hengt opp service-plakater i lokalet i Vestre Strandgate 19A og sendt plakater ut til
gruppene. Vi ber gruppene oppfordre NA-medlemmer til å skrive seg opp på de.
Ellers er Bragdøya 2016 i rute.
I kjærlig tjeneste,
Nestleder

(vedlegg 4)
Bragdøya 2016 - Budsjett

Registrering
Bånd
Effekter
Grillkull/tennvæske
Loddsalg
Leie av Bragdøya
Parkering
Lyd og lys inkl. Transport
Countdown/speakere
Brannslukking og førstehjelp
Renovasjon
Forsikring
Sperrebånd/søppelsekker
Barneaktiviteter
Kontor
Handel og transport
Plakater
Toaletter
Kortterminaler
Trykk av info
Workshop
Leie av båt
Overskudd

Inn
140 000,00
47 000,00
6 000,00
12 000,00

205 000,00

Ut
35 000,00
4 500,00
40 000,00
10 000,00
500,00
21 000,00
9 000,00
21 000,00
5 000,00
5 500,00
12 000,00
3 000,00
3 000,00
2 500,00
3 000,00
2 000,00
2 000,00
12 000,00
4 500,00
1 500,00
2 000,00
5 000,00
1 000,00
205 000,00

Alle poster er i beregnet ut ifra de faktiske kostnadene knyttet til
arrangementet de siste årene.
Leie av båt er årets eneste nye post. Ifølge avtalen vi har med kystlaget er dette
noe vi må ta høyde for.
Arrangementet går i null ved 350 fullt betalende deltakere.

(vedlegg 5)

REGNSKAP LÆREDAG ADHOC- KOMITÈ
HVA

BUDSJETT UT REGNSKAP UT

LEIE AV LOKALE KOMITEMØTE À 300KR
01.12 +05.01 + 02.02 + 23.02 + 08.03
LEIE AV LOKALE TIL LÆREDAG 05.02

900

1500,00

300

500,00

TRYKK AV INFOHEFTE 30 STK

500

1012,50

INNKJØP AV KAFFE + TE

300

194,70

1000

978,13

300

0

INNKJØP BRØDMAT OG DRIKKE
TRYKK AV PLAKAT
DEKKETØY

216,10

FLIPOVER + SKRIVESAKER

247,00

TOTALT

3300

4648,43

Arrangementet gikk med kr 1348,43,- over budsjett.
Dette er pga at komiteen ønsket flere møter til planlegging og evaluering og vi ikke hadde tatt
med post til dekketøy og skrivesaker inn i budsjettet. Vi brukte også mer penger på å trykke opp
infohefter ift ønske fra OSSK og trykket opp 50 stk i stedet for 30 stk.
IKS Kasserer Adhoc-komitèn

(vedlegg 6)

Forslag til vervbeskrivelse for kasserer i OSSK
KASSERER, rusfri tid – 3 år.
Jobben til områdets kasserer er essensielt i forhold til komiteens arbeid.
I og med at tjenesten som kasserer innebærer omgang med penger er det særdeles viktig
at Områdekomiteen velger sin betrodde tjener med omhu.
I tilfelle komiteen velger personer som ikke er i stand til å utføre tjenesten, vil komiteen i
det minste bære delansvar hvis penger skulle bli stjålet, områdets utgifter ikke blir betalt
eller hvis midler ikke kan gjøres rede for.
Det anbefales at området velger personer til denne tjenesten som er trygge i sin omgang
med penger, som håndterer egen økonomi tilfredsstillende, som inngir tillit i komiteen og
som har en vesentlig rusfri tid. I OSSKs tilfelle – 3 år.
Kasserer mottar bidrag fra grupper, administrerer områdets bankkonto, sørger for at
områdets regninger blir betalt, refunderer utlegg til betrodde tjenere, fører et nøyaktig
regnskap og rapporterer på hvert områdemøte om komiteens økonomiske situasjon.
Kasserer sender i tillegg månedlig regnskapsoversikt ut til gruppene i OSSK.
Kasserer er også ansvarlig for å utarbeide og legge frem et årlig budsjett for Områdekomiteen.
Ved uttak fra komiteens konto skal alltid 2 betrodde tjenere skrive under, hvorav den ene skal
være kasserer, person nr. 2 velges av Områdekomiteen. Vanligvis er dette Leder.

I tilfelle bruk av Nettbank skal disse to personer alltid utføre transaksjoner sammen.
Kasserer har tilgang til "Nettbank" med tilhørende personlig kodebrikke. Dette medfører
et spesielt ansvar for håndtering av komiteens økonomi.
Kasserer søker å holde kontantkassen på et absolutt minimum.

Gjennomstreket =
nåværende Rødt = forslag
til endring
----------------------------------------Det ovenstående er hva som står i "Vervbeskrivelse" for kasserer.
Jeg finner imidlertid ikke noe som beskriver noe lignende i "Retningslinjer for OSSK",
noe det etter min mening absolutt skulle vært.
I det hele tatt er "Retningslinjer for OSSK" rimelig mangelfull til retningslinjer å være. De
minner mer om en slags loggbok, og er ikke "up to date". Med andre ord, de bør, slik jeg
ser det, absolutt revideres og settes opp kanskje som en mindre utgave av NA Regionen
Norges, slik OØSK ser ut til å ha gjort.
I fellesskap… kasserer
(vedlegg 7)
Ser gruppene i området behovet for fortsatt å ha en
Fellesskapsutviklingskomite (FU) i regionen?
Etter at denne saken kom opp som en eventuelt sak på forrige OSSK-møte kom det
frem flere argumenter som støtter opp om at FU har utspilt sin rolle som egen
underkomite i regionen.
FU-komiteen ble opprettet av gruppene for å ivareta de gruppene som ikke hadde
en naturlig geografisk tilhørighet til et område. De geografiske områdene dette gjaldt
var Vestlandet og Nord-Norge. Nå har begge disse geografiske områdene etablerte
områdekomiteer og har derfor ikke behov for å henvende seg direkte til
regionkomitéen gjennom FU.
Vi anbefaler derfor at vi skal takke komiteen for en vel utført jobb, men at behovet
for komiteen ikke lengre er til stede.
(vedlegg 8)
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.

