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Referat OSSK 16. Desember 2017 

 

Til stede: Nestleder, RKM, Vara-RKM, Leder OR, Leder Aktivitetskomiteen, Fredagsgruppa 

(GSR), Bak Fasaden (GSR), Mandagsgruppa (GSR og Vara-GSR). 

 

Nestleder ønsket velkommen og åpnet møtet med å invitere en kjærlig Gud til å hjelpe oss til 

å ta gode beslutninger. 

NAs 12 tradisjoner og 12 konsepter ble lest i sammendrag, og det 12. konseptet ble lest i sin 

helhet. 

Dagsorden opplest. 3 (tre) eventuelt saker. Fredagsgruppa godkjente ikke dagsorden pga 2 

(to) saker fra Vara-RKM som ble trukket fra den opprinnelige dagsorden av Leder og RKM. 

Etter diskusjon så ble det enighet om at disse to sakene skal være med på dagsorden for 

OSSK i januar. Dagsorden ble deretter godkjent. 

Referat fra forrige møte – kommentar om at det er uklart om penger skal sendes videre, 

pluss kommentar om at det var manglende info om sakene fra Vara-RKM, selv om det sto 

om de to sakene i rapporten fra Vara-RKM i november. Godkjent. 

 

Rapporter fra OSSKs betrodde tjenere: 

Leder: Ikke til stede, nestleder hadde mottatt en rapport. 

Nestleder: Prøver å følge med på det som skjer. Har vært rundt til gruppene for å være 

tilgjengelig hvis noen trenger hjelp eller har spørsmål. 

RKM: Leste opp rapport. Se vedlegg 1. 

Vara-RKM: Har diskutert saker med RKM, jobber med CAR og GSR-samlingene og har lagt 

ned en del jobb med dette. Håper derfor at medlemmer fra gruppene i området stiller på de 

to neste samlingene, henholdsvis onsdag 20.12 og onsdag 17.01 kl 18. Valg på Vara-RKM må 

opp på neste møte i OSSK, da dette egentlig gikk ut nå i desember. Gruppene ville imidlertid 

at Vara-RKM skulle fungere i tjenesten frem til valget i januar. 

 

Rapporter fra OSSKs underkomiteer: 

OR-komiteen: Leste opp rapport. Se vedlegg 2 

Aktivitetskomiteen: Leste opp rapport. Se vedlegg 3. 

 



 

Rapporter fra Gruppene: 

Fredagsgruppa: Holder møter i Vestre Strandgt. 19a, Kristiansand, tirsdager og fredager kl 

18.00. På fredag er det forskjellige tilfriskningstemaer, mens tirsdagsmøtet har fokus på trinn 

og tradisjoner. Godt besøkt. Etter innføring av Vipps så har 7. tradisjon økt betraktelig.  

Bak Fasaden: Holder møter i Vestre Strandgt. 19a, Kristiansand, hver torsdag kl 18.30. Gode 

møter med en fast kjerne faste medlemmer. Alle verv besatt. Har fått Vipps. 

Mandagsgruppa: Holder møter i Vestre Strandgt. 19a, Kristiansand, hver mandag kl 19.00. 

Godt besøkte møter og alle verv besatt. 

 

Saker: 

1. Valg: 

a. Sekretær – ingen kandidater, videre til neste gang. 

b. Kasserer – ingen kandidater, videre til neste gang. 

2. Budsjetter: 

a. OR-komité – godkjent. 

b. RKM – godkjent. 

c. Vara-RKM – godkjent. 

d. OSSK – godkjent. 

3. Skal OSSK sende videre penger etter forslag fra betrodd tjener som har utarbeidet 

dette? Ja, godkjent. 

4. Ønsker gruppene at Aktivitetskomiteen skal arrangere Bragdøya 2018? Ja, godkjent. 

5. Spørsmål fra Åpen Dør: Hvorfor er det slik at av flere hundre medlemmer i NA, så er 

bare noen få villige til å gjøre service? Hva skyldes dette? Vi ber om at gruppene tar 

en selvransakelse på dette. 

6. Skal H&I/OI-komiteen skifte navn til OR? Ja, godkjent. 

7. Eventuelt: 3 (tre) saker. 

1. Postkasse OSSK: Legges ned. Dette gjøres av Leder i OSSK, må gjøres både i 

Brønnøysundregisteret og Posten. Ved å gjøre dette sparer området 1800,- i året.  

2. Det Virker er lagt ned: OSSK ordner med å betale husleie av det som er 

gjenværende etter gruppa, ca 500,-   

3. Selvransakelse i området utenom OSSKs vanlige månedlige møte: OSSK vil 

forsøke å få til en Workshop i forhold til å gjøre tjeneste, dette for å styrke og 

samle fellesskapet. Dette trengs fordi en del av gruppene i området uteblir fra 

OSSK. 

 

I tillegg skal disse 2 (to) sakene være med på dagsorden til neste møte i OSSK: 

1. Sak fra Vara-RKM angående referat fra Regionen: Om en feil i referatet skal følges 

videre og lages sak på den? 

2. Sak fra Vara-RKM angående info fra Aktivitetskomiteen: Ønsker område sør at 

saken følges videre og tas opp igjen? 

Begge disse sakene finnes i referatet til OSSK fra november 2017, i rapporten fra 

Vara-RKM. 

 



 

 

Saker Regionen: 

1. Skal det opplyses på websiden i Regionen (nanorge.org) når gruppene har 

gruppesaksmøter? Nei, vi i område sør ser ikke behovet for dette. 

2. Skal Regionen opprette en OR-komité? Ja. 

3. Godkjenning av budsjett Regionen og deres underkomiteer: Bak Fasaden stilte 

spørsmål vedrørende den høye husleia til Regionen, tre møter i året til 10000,- Hva 

skyldes den høye prisen? Bak Fasaden stilte også spørsmål til den høye prisen for 

abonnementet til NA telefonen, og kommenterte at det er latskap å stille med kopi 

av budsjettet som er for 2016. Mandagsgruppa ba om utsettelse til januar, sånn at de 

kan sette seg bedre inn i budsjettet. Videre til neste gang. 

4. Verv i Regionen: 

a. Nestleder – ingen kandidater. 

b. Leder FU-komité – ingen kandidater. 

c. Leder Servicekonferansen 2018 – ingen kandidater. 

d. Leder ECCNA – ingen kandidater. 

 

Bønn om sinnsro. 

 

I fellesskap 

Referenten               

Bare for i dag 

 



Rapport 
RKM

Desember
2017

Sjekket mail jevnlig, og det er ikke noe kommunikasjon i Regionen som jeg har registrert denne 
måneden. 
Jeg og vara RKM har kommunisert endel rundt noen spørsmål vi har vært uenig om. Vi har nok 
ikke blitt enige, men det er spennende, lærerikt og utviklende å ha en åpen og kjærlig diskusjon med 
vara RKM. 
Spørsmålene vi har diskutert har handlet om hvordan vi i OSSK skal respondere på hvordan 
Regionen har referert en sak om 10. konsept som var nå i oktober. Vi har også diskutert hvordan vi 
forholder oss til sak om brev, institusjoner osv.  Vedr. Bragdøya. 
Har også pratet endel med vara RKM om dette som som omhandler OSSK engasjement vedr. Car 
og samlingene vi skal ha rundt dette. Er takknemlig for vara RKM sitt engasjement og det ansvar 
han har tatt for å få til dette. 

Har også vært i kontakt med leder og andre som gjør tjeneste i OSSK vedr. overføring av penger til 
regionen. Fikk forskjellig informasjon om hva som ble bestemt på møtet i November, men har tillit 
til at leder gjør de rette beslutninger her.

IKS
Trond



  
 

OSSK, Hospital & Institusjonskomiteen 

P. boks 58, 4661 Kristiansand S 

hi-oi@naossk.org 

www.naossk.org 

       Narcotics Anonymous         Anonyme Narkomane 

 

 

 

 

 

 

H&I/OI – RAPPORT TIL OSSK DESEMBER 2017 
 

 

 

H&I-rapportering: 

Møtene på ARA går som de skal. Panelleder melder om at fleksible og villige medlemmer 

gjør det mulig å avholde møtene – også når noen må melde forfall. Det har ikke vært avholdt 

møter i fengslene sist måned, selv om vi nå har fått en del nye panelmedlemmer både i 

Kristiansand og i Arendal. Panellederne melder om at godkjenninger av nye panelmedlemmer 

har tatt lang tid. Det har også vært vanskelig å opprettholde kommunikasjonen med 

kontaktpersonene i fengslene.  Vi regner med at dette løser seg i løpet av kort tid.  

 

 

OI-rapportering: 

Komitéen har nå fått valgt ny plakatansvarlig, så vi håper at vi snart får tatt en plakatrunde 

igjen. Naossk.org er normalt godt besøkt. Etter nyttår har vi avtalt to OI-oppdrag. I januar hos 

Enhet for Livsmestring (ruskonsulenter) i Søgne og hos Blå Kors Kristiansand i februar.  

 

 

Komitéen har møter kl 18:00 i Vestre Strandgate 19a den første onsdagen i hver måned. Vi 

mangler for tiden nestleder, ellers er alle verv besatt. Vi oppfordrer gamle og nye medlemmer 

til å komme på møtene. 

 

 

I fellesskap 

 

Tore 

Leder, H&I/OI-komitéen OSSK 
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Rapport Aktivitetskomiteen Desember 2017 

 

 

Aktivitetskomiteen holder møter i Vestre Strandgate 19a, Kristiansand, kl 18.00, den andre 
onsdagen i hver måned. 

Siden sist måned så har forrige Nestleder trukket seg pga jobbsituasjonen hennes. Imidlertid 
så fikk vi en ny Nestleder på sist møte i Aktivitetskomiteen. 

Av viktig informasjon så må vi gjøre gruppene oppmerksom på at fra Januar 2018 så blir vi 
stående uten kasserer, da nåværende kasserer er ferdig med sin tjenesteperiode. Dette er et 
viktig verv som vi håper at noen kan ta ansvar for å fylle. Vi har i tillegg et ledig verv som 
vara-kasserer. Begge vervene krever 3 års rusfri tid, med en tjenesteperiode på 1 år. 

Vi har sendt brev til NAWS med spørsmål om hvordan vi skal forholde oss til Nar-Anon på 
fremtidige Bragdøya arrangementer. (Om vi f.eks skal invitere dem og gi dem møteplass.) 

Nyttårsfesten er ferdig planlagt, nå gjenstår kun å gjennomføre den. I den anledningen så 
har vi sendt forespørsel til alle gruppene i området om å informere deres medlemmer om at 
vi ønsker NA-effekter til lotteriet. Vi har allerede fått ett eksemplar av ”Å Leve Rusfri” fra 
Never Alone, og ett eksemplar av ”Basic Text” fra Bak Fasaden. Vi takker for dette. 

 

Nyttårsfesten blir på Energiverket, Tangen 11, Kristiansand     
              (vis-a-vis Aquarama hovedinngang) 

Program Nyttårsfesten: 

Dørene åpner kl 17.00                    
Speak   kl 18.00                    
Middag  kl 20.00             
Quiz   kl 21.30                     
Lotteri   kl 23.00                  
Lysmøte  kl 00.30 

 

I fellesskap               
Ole Gundval                          
Leder, Aktivitetskomiteen 

 


