Referat OSSK 18. november 2017
Tilstede: Gjør Det Enkelt (GSR og Vara- GSR), Åpen Dør (GSR), NA- gruppa Bak Fasaden (GSR
og Vara- GSR), Torsdagsklubben (GSR), Mandagsgruppa (GSR og Vara- GSR), Fredagsgruppa
(GSR), Mandalsgruppa (GSR), Leder, Nestleder, Vara- RKM, Leder Aktivitetskomiteen, Leder
H&I/OI- komiteen og Nestleder H&I/OI- komiteen.
Leder åpnet møte med å ønske velkommen og inviterte deretter en kjærlig Gud med inn på
møte for å hjelpe oss til å ta gode beslutninger på vegne av komiteen og fellesskapet.
Presentasjonsrunde.
NAs 12 tradisjoner og 12 konsepter ble lest i sammendrag, og det 11. konseptet ble lest i sin
helhet.
Dagsorden opplest og godkjent med 2 eventuelt saker. Budsjett for Nyttårsfeiring inn som
sak 2, og budsjett for GSR- samling inn som sak 6.
Referat fra forrige møte. Godkjent uten kommentarer.
Rapporter fra OSSKs betrodde tjenere:
Leder: Holder seg oppdatert på mail. Har hatt kontakt med interimstyret ang. avgått
kasserer. Har fått ett erfarent medlem til å ta seg av økonomien og utarbeide budsjett. Har
utarbeidet dagsorden sammen med Nestleder. Følger med på hva som skjer i andre
områder.
Nestleder: Har bistått leder med dagsorden. Vært rundt å besøkt gruppene, ikke vært i
Arendal og Mandal. Setter seg inn i det som foregår i andre områder og regionen.
RKM: Ikke tilstede, men har sendt rapport til gruppene i området.
Vara- RKM: Se vedlegg 1.
Rapporter fra Gruppene:
Gjør Det Enkelt: Har nettopp hatt 20-års jubileum som ble feiret med fest. Holder møter i
Dronningensgt. 36 på tirsdager kl. 19.30. Godt besøkte møter. God økonomi.
Torsdagsklubben: Godt besøkt, alle verv besatt. Møter i Lund Kirke, Marviksveien 5 på
torsdager kl. 19.30.
Mandalsgruppa: Har også nettopp 20-års jubileum som ble feiret med fest. Har begynt med
”bordet rundt- møter”. Møter på søndager kl. 17.30.
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NA- gruppa Bak Fasaden: Godt besøkte ”bordet rundt- møter”. Alle verv besatt. Møter i
Vestre Strandgt. 19a på torsdager kl.18.30.
Åpen Dør: Gode møter. Mange som kommer for å ta den ”hvite”. En god del nykommere på
møtene. Noen av gruppas medlemmer har måtte spytte inn kr. privat for å betale regning til
Litteraturkomiteen, dette på grunn av at litteraturen selges billigere enn hva den faktisk
koster. Skal ha grøtfest onsdag 6. desember kl. 18.00 med møte etterpå. Har dannet
huskomite sammen med Torsdagsklubben. Møter i Lund Kirke, Marviksveien 5 på onsdager
kl. 19.30.
Fredagsgruppa: Godt besøkte møter på fredager, litt mindre besøk på tirsdagene. Har hatt
betraktelig økning i 7. tradisjon etter at gruppa fikk ”Vipps”. GSR- vervet har gått på
rundgang den siste tiden, da mange av gruppas medlemmer er ”låst” i andre verv i OSSK og
underkomiteene. Har nå fått valgt inn GSR- som stiller på OSSK fra neste mnd. Har møter i
Vestre Strandgt. 19a på tirsdager og fredager kl. 18.00.
Rapporter fra underkomiteene:
Aktivitetskomiteen: Se Vedlegg 2.
H&I/OI- komiteen: Se vedlegg 3.

Saker:
1. Valg.
a. Sekretær (rusfri tid 2 år, varighet 1 år). Ingen villige, går videre til neste gang.
b. Kasserer (rusfri tid 3 år, varighet 1 år). Ingen villige, går videre til neste gang.
c. Leder H&I/OI- komiteen (rusfri tid 2 år, varighet 1 år). Nestleder i H&I/OIkomiteen stiller til valg, og blir enstemmig valgt.
d. Leder Aktivitetskomiteen (rusfri tid 2 år, varighet 1 år). Leder i
Aktivitetskomiteen stiller til gjenvalg, og blir enstemmig valgt.
2. Budsjett Nyttårsfeiring: Godkjent.
3. Sak angående Fossumkollektivets deltakelse på fremtidige Bragdøyaarrangementer. Saken er oppe for siste gang og avgjøres på simpelt flertall, 5 for og 2
mot. Fossumkollektivet utestenges herved fra fremtidige Bragdøya- arrangementer.
Det ble videre litt diskusjon rundt hvem som skal gjøre dette. Enighet om at dette må
komme fra OSSK og ikke fra Aktivitetskomiteen. Leder og Nestleder ber erfarne
medlemmer om hjelp til å utforme et brev som leses opp for komiteen på neste
møte, og deretter sendes ut.
4. Sak angående Nar-Anon. Saken er oppe for siste gang og avgjøres på simpelt flertall,
2 for og 5 mot. Saken legges dermed død. Aktivitetskomiteen tar kontakt med WSO
for å høre hvordan de ser på forholdet vårt med Nar-Anon.
5. Budsjett for OSSK. Budsjettet fulgte ikke med dagsorden og er heller ikke sendt ut til
gruppene. Saken blir derfor utsatt til neste møte.

6. Budsjett GSR- samling. Godkjent.

Saker fra Regionen:
1. Budsjett. Går videre til neste gang.
2. Valg. Vi har en kandidat til Varasekretær.
Det mangler mange saker og valg her. Disse kommer forhåpentligvis med til neste
gang.

I fellesskap...
Referenten
”Just for today”

Rapport vara RKM
GSR SAMLING
VI har avholdt første møte i forbindelse med GSR samlinger slik at vi kan gjøre vår plikt i
å stemme over sakene til World Service Conference.
Det var fem grupper representert ved møtet og vi gikk gjennom en ”enkel” måte å
gjennomføre denne tjenesten på. For å utføre denne tjenesten må gruppemedlemmene
gi sin stemme i 10-12 saker og i tillegg bli enige om 6-8 nye utgivelser som de ønsker
prioritert.
For de gruppene som ikke var representert er det fremdeles mulighet for å delta i dette
prosjektet. Jeg vil sende ut all info angående CAR (Agendaen) til gruppene før neste møte
i desember. Deretter kan det være lurt at en representant stiller opp på dette møtet slik
at vi kan få en felles forståelse av gjennomføringen.
Ang. Referat regionen
Da vi var på regionsmøte i Oktober hadde vi med oss en innstilling angående 10 konsept
fra området vårt. Når saken kom opp ble det ikke gitt anledning for RKM ene å
kommentere saken da Jonas ikke ønsket dette. Det betyr at saken egentlig ikke ble tatt
opp som noen sak, men kun en monolog fra leder som leste opp brevet og beklaget sin
håndtering av saken.
I referatet ble det gjengitt på følgende måte:
Leder leste opp mail fra betrodd tjener angående brev som ble lagt ut på web i
forbindelse med aktivitetskomiteen i Sør. Mailen virket oppklarende og de involverte
beklaget.
Jeg har klaget på denne fremstillingen i referatet, men har ikke fått gehør fra leder og
sekretær i regionen. Dette mener jeg er feil da det blir pyntet på sannheten og tatt
hensyn til en personlighet foran vårt område.
Skal vi ta dette videre på neste regionsmøte?
Ang. Info fra aktivitetskomiteen og sakne som fulgte i 2015
Fra referatet:
Innspill fra Sør angående brev som ble tatt ned fra web i forbindelse med Bragdøya. I følge
Sør ble det besluttet å ta brevet ned fra web uten å følge prosedyre og ført i loggboken som
vedtak i februar. Sør ønsker loggen strykes og saken diskuteres.
Saken settes opp på agendaen.
Saken kom ikke med på agendaen på oktobermøtet, men har regnet med at den
automatisk blir tatt opp på neste møte.
Her har jeg nå fått tilbakemelding om at saken skal strykes i forbindelse med en sak fra
WEB komitéen. Dette blir også feil da det er ønskelig at vi retter opp i tidligere feil som

igjen fører til at det blir nye problemer. Ref. dette som skjedde mellom Jonas og
aktivitetskomiteen i vår og sommer.
Jeg har gitt beskjed om at vi ønsker saken opp som egen sak uavhengig av WEB
komitéen.
Er området enig i dette?
Nye saker i regionen:
Verv

Rusfritid

Varighet

Valgt

Ledig fra

A Leder

4 års rusfri tid

2 års varighet

Marit

B Nestleder

3 års rusfri tid

2 års varighet

(Ledig)

C Sekretær

3 års rusfri tid

2 års varighet

Lars Erik

D Vara Sekretær

3 års rusfri tid

2 års varighet

(Ledig)

E Kasserer

4 års rusfri tid

2 års varighet

Thomas

02.19

F Vara Kasserer

3 års rusfri tid

2 års rusfri tid

Anders

10.19

G Delegat

5 års rusfri tid

2 års varighet

Ketil

06.18

H Vara Delegat

4 års rusfri tid

2 års varighet

Cathrine

06.18

I 2. Vara Delegat

2 års rusfri tid

2 års varighet

Jonas

10.18

J Leder Litteratur

3 års rusfri tid

2 års varighet

Jens

10.19

K Leder Web

3 års rusfri tid

2 års varighet

Kim

10.19

L Leder Telefonkomite 3 års rusfri tid

2 års varighet

Harald

02.19

M Leder Oversettelse

3års rusfri tid

2 års varighet

Geir

06.18

N Leder FU

3 års rusfri tid

2 års varighet

(Ledig)

O Nestleder FU

3 års rusfri tid

2 års varighet

Monica

P Leder Servicekonf.

3 års rusfri tid

2 års varighet

(Ledig)

Q Leder ECCNA

3 års rusfri tid

2 års varighet

(Ledig)

R Leder NCCNA

3 års rusfri tid

2 års varighet

Beate

Skal det opplyses på weben når gruppene har gruppesaksmøter?
Godkjenning budsjett for regionen og underkomiteer
Skal vi opprette en OR-komite
Godkjenning av retningslinjer underkomiteer
Vara RKM

02.19
10.19

10.18

06.19

Rapport Aktivitetskomiteen November 2017

Aktivitetskomiteen holder møter i Vestre Strandgate 19a, Kristiansand, kl 18.00, den andre
onsdagen i hver måned.
Siden sist møte i OSSK så har vi fått to nye medlemmer i komiteen, noe vi setter stor pris på.
Vi er godt i gang med forberedelsene til Nyttårsfesten. Som i fjor så har vi fått leie
Energiverket som ligger på Tangen 11 i Kristiansand. Dørene åpner kl 17. I år går vi for
enkel, men god mat, Taco/Tapas, dette for å gjøre det enkelt og billig. Som i fjor har vi
bestemt oss for at det ikke trengs forhåndsregistrering, betaling skjer i døren. Pris kr 200,I tillegg til mat og hyggelig samvær, så blir det speak, quiz, lotteri og lysmøte.
Alle er hjertelig velkomne!
Spørsmål til OSSK: ønsker gruppene at Aktivitetskomiteen skal arrangere Bragdøya 2018?

Sluttrapport:
Jeg vil takke for tilliten jeg har fått av OSSK som Leder av Aktivitetskomiteen. Denne
tjenesten har gitt meg stor glede og mye vekst. I tillegg har jeg fått anledning til å bli kjent
med og samarbeide med mange medlemmer både i og utenfor området vårt, noe som igjen
gjør meg utrolig stolt og takknemlig over NAs fantastiske fellesskap. Tusen takk for meg.

I fellesskap
Ole Gundval
Aktivitetskomiteen
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H&I/OI- rapport til OSSK 18. november 2017
H&I- rapport.
Møtene i fengslene og på de faste institusjonene går stort sett som de skal. Det er nå ni
panelmedlemmer i panelet for Kr. Sand Fengsel, så nå begynner det å gå seg til. Siden sist har
vi vært og innledet om H&I- tjeneste på møter hos ”Sammen Kan Vi”, ”Gjør Det Enkelt” og
”NA- gruppa Bak Fasaden”, og håper dette kan hjelpe til for å rekruttere noen nye
medlemmer til denne viktige tjenesten.
OI- rapport.
De faste OI- tjenestene går som de skal. Naossk.org er normalt godt besøkt, og det vil snart bli
tatt en runde for å se til at plakater henger der de skal. Vi har et par OI- oppdrag på gang på
nyåret. Da skal vi blandt annet til ruskonsulentene i Søgne Kommune og Blå Kors. Vi jobber
også som sagt med å se litt utover i distriktene for fremtidige OI- oppdrag.
Gruppesamvittigheten fungerer greit. Vi mangler plakatansvarlig, ellers er alle verv besatt. Vi
oppfordrer både nye og gamle medlemmer til å være med å bidra. Vi har møter Vestre
Strandgt. 19a den første onsdagen i mnd. kl. 18.00.
Sluttrapport fra Leder.
I og med at jeg nå går av som leder for H&I/OI- komiteen ønsker jeg å takke for tjenesten.
Som de fleste sikkert vet ser jeg på både H&I- og OI- tjeneste som de aller viktigste tjenestene
vi tilbyr i tillegg til å holde tilfriskningsmøter.
Jeg er veldig takknemlig for å ha ledet en komité av dedikerte og villige tjenere som virkelig
står på og legger ned masse tid for å bringe NA- budskapet ut til rusavhengige som ikke har
mulighet til å komme på ordinære NA- møter eller som ikke har hørt om oss. Og jeg mener at
vår innsats har vært vellykket når rusavhengige som søker tilfriskning vet hvem vi er, og hvor
de finner oss.
Vi har i løpet av de to årene jeg har ledet komiteen prøvd å videreføre den strukturen som ble
lagt av de to forrige lederne, noe jeg tror vi har lyktes ganske godt med.
Selv om jeg nå er ferdig som leder har jeg fremdeles et brennende ønske om fortsatt å være
med å bidra videre i H&I/OI- komiteen.
Takk for meg.
I fellesskap...
André H.
Avtroppende Leder
H&I/OI- komiteen NAOSSK
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