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Referat OSSK 10. Juni 2017 

 

Til stede: NA-gruppa Bak Fasaden, Veien til Frihet, Åpen Dør, Gjør det Enkelt, 

Mandalsgruppa, Fredagsgruppa, Leder, Nestleder, Kasserer, RKM, Vara RKM, Leder H&I/OI-

komitéen, Nestleder H&I/OI-komitéen, Leder Aktivitetskomitéen og fire observatører. 

Leder ønsket velkommen og inviterte en kjærlig Gud inn på møtet for å hjelpe oss til å ta 

gode beslutninger. 

Presentasjonsrunde. 

NAs 12 Tradisjoner og 12 Konsepter ble lest i sammendrag, det 7. Konsept ble lest i sin 

helhet. 

Dagsorden opplest, og etter en diskusjon om sak 4 og 5 skulle trekkes, ble dagsorden 

godkjent og stående som den var. 

 

Rapporter fra OSSKs betrodde tjenere: 

Leder: Sjekker jevnlig mail, leser referater fra regionen og referater fra de andre områdene i 

landet. 

Nestleder: Leser mail og følger med på hva som skjer i andre områder. Er også behjelpelig 

hvis det er noe han kan bistå gruppene i området med. 

Kasserer: Kr 29902,93 på konto, ingen endring siden forrige møte i OSSK. Regnskapet er 

sendt ut på mail. 

RKM: Følger med på mail, der det er en del aktivitet nå før Regionsmøtet. Agenda for 

Regionsmøtet er ryddig og oversiktlig. Rapport fra RKM i OSSK til Regionsmøtet er klart. 

Noen kommentarer og spørsmål fra medlemmer i OSSK angående litteraturkomitéen. 

 

Rapporter fra gruppene: 

NA-gruppa Bak Fasaden: Har møter i Vestre Strandgate 19a hver torsdag kl 1830, dørene 

åpner en time før. Gode møter og grei økonomi. En fast gjeng som deltar på disse møtene og 

god service-villighet. 

Veien til Frihet: Har møter i Vestre Strandgate 19a hver mandag kl 1900, dørene åpner en 

time før. Godt besøkt og gode møter, men få faste medlemmer. Trinn og tradisjoner som 

tema, men en gang i måneden er det tag-møter med et åndelig prinsipp som tema. Vil 

spørre den andre mandags-gruppa (Sammen kan vi) om de kan tenke seg å slå seg sammen 

med Veien til Frihet. 



 
 

Åpen Dør: Har åpne møter i Lund kirke hver onsdag kl 1930, dørene åpner en time før. Godt 

besøkte møter med en del nykommere. Alle verv besatt, bortsett fra Vara GSR. 

Gjør Det Enkelt: Har møter i Dronningensgate 36 hver tirsdag kl 1930, dørene åpner en time 

før. Mye folk på møtene, en del nykommere både fra ARA og rett fra gata. Gode møter. 

Mandalsgruppa: Har møter i Store Elvegt. 94b hver søndag kl 1730, dørene åpner en 

halvtime før. Gode møter og godt besøkt av NA-medlemmer utenbys fra. Trinn og 

tradisjoner som tema første søndag i måneden. 

Fredagsgruppa: Har møter i Vestre Strandgate 19a hver tirsdag og hver fredag kl 1800, 

dørene åpner en time før. En fin gruppe med gode møter, men trenger tjenestevillige. 

 

Rapporter fra underkomitéer: 

H&I/OI-komitéen: Se vedlegg 1. 

Aktivitetskomitéen: Har ikke hatt møte siden forrige OSSK. Rapporterer om at 

infoskrivet/brevet som er sendt ut med årets invitasjon er tilbake på nanorge.org sine 

nettsider igjen, og takker RKM og gruppene i området for støtten og hjelpen de har bistått 

komitéen med. Ber gruppene om å informere på sine møter at det fremdeles trengs 

tjenestevillige til årets jubileum på Bragdøya. 

 

Saker OSSK: 

1. Selvransakelse i OSSK to ganger i året (Mars og September): Konsensus. Spørsmål til 

selvransakelsen blir sendt ut til gruppene i forkant. 

2. Valg av Sekretær i OSSK: Ingen kandidater, går videre til neste gang. 

3. Sak fra NA Heimklang om at annonsen i Fædrelandsvennen stoppes: Oppe for andre 

gang, konsensus ble ikke oppnådd. Fem (5) grupper for, en (1) mot. 

4. Sak fra Fredagsgruppa om hvorfor Regionen og Delegatene ikke benytter seg av 

Regional Assembly: Tas med tilbake til gruppene, saken omformuleres. 

5. Mistillitsforslag fra Never Alone mot Vara-RKM: Trekkes, men diskuteres grundig. 

Alle GSR’ene stiller seg bak Vara RKM. 

6. Eventuelt: Videre til neste gang – sak fra Veien til Frihet. 

 

Saker Regionen: 

1. Valg av Nestleder: Ingen villige fra OSSK. 

2. Valg av Varakasserer: Ingen villige fra OSSK. 

3. Valg av Leder for web: Ingen villige fra OSSK. 

4. Valg av Leder for Service konferanse 2018: Ingen villige fra OSSK. 

5. Valg av Leder for ad hoc komité ECNA: Ingen villige fra OSSK. 

6. Valg av Leder for Regionalt konvent NA Norge 30 år: Ingen villige fra OSSK. 

7. Godkjenne retningslinjer for underkomitéer: Ikke godkjent. Dette er flere saker. 

RKM gir innspill til Regionen. 



 
 

8. Fordeler og ulemper ved bruk av Vipps med hensyn til anonymiteten: Er dette en 

sak? OSSK ser ikke det store problemet med dette, siden det er frivillig om man 

ønsker å ”vippse” eller ei. 

9. Forandre OI til OR: Nei. 

10. Forslag om å redusere kilometergodtgjørelsen til 2 kroner: Ikke konsensus. 

 

BØNN OM SINNSRO 

 

1 vedlegg. 

 

I fellesskap 

Referenten               

Bare for i dag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Vedlegg 1. 

 

H&I/OI- rapport til OSSK 10. juni 2017 

 

 

H&I- rapport. 

 

Møtene på ARA og Loland går som de skal. Siden sist har vi i tillegg hatt besøk av 

Rusmestringsenheten i Evje Fengsel. Møtene i Kr. Sand Fengsel går som de skal. 

Vi har dessverre ikke fått avholdt møte i Arendal Fengsel i mai, men den nye Panellederen jobber 

med å få panelet opp og gå. Vi opplever dårlig tjenestevillighet i panelene for fengslene, noe som er 

veldig synd da dette kanskje er den viktigste tjenesten NA tilbyr utenom tilfriskningsmøtene. Vi 

hadde dette oppe som en sak på forrige komité- møte, og ble enige om at vi intensiverer innsatsen 

for å rekruttere nye medlemmer til å gjøre tjeneste i både Arendal og Kr. Sand Fengsel. 

 

OI- rapport. 

 

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.  

Vi er i dialog med Agder Friomsorgskontor angående OI-oppdrag i forbindelse med Narkotikaprogram 

med Domstolkontroll (ND). 

 

Arbeidet med den felles OI- presentasjonen vi jobber med går fortsatt sin gang. Datoen for 

arrangementet er satt til fredag 25. august. Det er bestemt hvem som tar seg av dette og vi kan med 

glede medele at vi endelig har fått en kvinne med på laget. Vi bruker tiden fremover til å øve på 

presentasjonen, og den ekstra onsdagen OSSK har lokalet til rådighet brukes videre for dette. 

 

Komiteen består av dedikerte medlemmer og gruppesamvittigheten fungerer greit. Alle verv utenom 

sekretærvervet er besatt. 

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. 

 

 

I Fellesskap 

 

H&I/OI- komiteen 


