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Referat OSSK 21. oktober 2017 

 

Til stede: Gjør Det Enkelt, Åpen Dør, Det Virker, Bak Fasaden, Veien Til Frihet, Sammen Kan 

Vi, Fredagsgruppa, Leder OSSK, RKM, Vara-RKM, Leder H&I/OI-komiteen, Leder 

Aktivitetskomiteen og en observatør. 

Leder åpnet møtet med å ønske velkommen og inviterte en kjærlig Gud til å hjelpe oss til å ta 

gode beslutninger. 

Presentasjonsrunde. 

NAs 12 tradisjoner og 12 konsepter ble lest i sammendrag, det 10. konsept ble lest i sin 

helhet. 

Dagsorden opplest og godkjent. 

Referat fra forrige møte – ingen kommentarer til dette. 

 

Rapporter fra OSSKs betrodde tjenere: 

Leder: Sjekker jevnlig post/mail og gjør ellers det som skal gjøres. Begynner å kjenne seg 

komfortabel i rollen som Leder av området. Ellers opplyses gruppene om at det skal 

arrangeres GSR-samling den tredje onsdagen i måneden de neste tre månedene, i lokalene i 

Vestre Strandgate 19a, Kristiansand, kl 18.00. (Ordet gis til Vara-RKM som forteller litt om 

dette.) Se Vedlegg 1. 

Nestleder: Ikke til stede. 

Kasserer: Har trukket seg fra vervet. En mail blir lest opp om begrunnelsen til dette. Melder 

om at vervet blir for vanskelig etter at de nye retningslinjene kom. Melder også om at det er 

kun tre grupper i området som har bidratt økonomisk til OSSK det siste året, foruten for 

pengene som kommer fra Aktivitetskomiteen. 

RKM: Har sammen med Vara-RKM representert Område Sør på Regionsmøtet 14. oktober 

2017. Rapporten ble opplest, se Vedlegg 2. 

 

Rapporter fra gruppene: 

Gjør Det Enkelt: Har møter i Dronningensgt. 36, Kristiansand, hver tirsdag kl 19.30. Åpent 

møte siste tirsdagen i måneden. Gode møter og godt besøkt. Inviterer til 20-års jubileum 

lørdag 11. november kl 16.00. 



 

Åpen Dør: Har åpne møter på ”Ungdomsloftet” i Lund kirke, Marviksveien 5, Kristiansand, 

hver onsdag kl 19.30. God oppslutning og gode møter. 

Det Virker: Holder møter i Vestre Strandgt. 19a, Kristiansand, hver lørdag kl 17.00. Har fått 

kasserer. Bra møter, har et snitt på ti besøkende pr møte. 

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

er ”ordet-rundt-bordet”, et format som fungerer veldig bra. Gode møter, og økonomisk så 

går det rundt. 

Veien Til Frihet: Møter i Vestre Strandgt. 19a, Kristiansand, hver mandag kl 19.00. Slår seg 

sammen med Sammen Kan Vi fra november. Gode møter. 

Sammen Kan Vi: Holder møter i Industrigt. 28, Kristiansand, hver mandag kl 19.30. Flytter til 

Vestre Strandgt. 19a da de slår seg sammen med Veien Til Frihet i november. Alle verv 

besatt. Har hatt litt problemer med utleier den siste tiden, men dette ordner seg. 

Fredagsgruppa: Har to møter i uka i Vestre Strandgt. 19a, Kristiansand, Tirsdag kl 18.00 og 

fredag kl18.00. Gode møter og godt med folk. Noen nykommere den siste tiden. 

 

Rapporter fra underkomiteer: 

H&I/OI-komiteen: Budsjett for 2018 utlevert til gruppene. Rapport, se Vedlegg 3. 

Aktivitetskomiteen: Rapport, se Vedlegg 4. Angående spørsmålet om hva området skal gjøre 

med de gjenværende effektene etter Bragdøya, bes Aktivitetskomiteen ta ansvar for dette. 

 

Saker: 

1. Valg: 

a. Sekretær – ingen villige. 

b. Kasserer – ingen villige. 

c. RKM – Trond ble gjenvalgt for en ny periode. 

 

2. Sak fra Fredagsgruppa. Forslag til ny retningslinje angående 

tilbaketrekking/strykning av saker i OSSK.               

”Dersom en sak på møtets agenda skal tilbaketrekkes/strykes, kan dette kun 

forespørres av den gruppen eller betrodde tjener som har fremmet saken. En slik 

forespørsel må komme skriftlig i forkant eller muntlig under godkjenning av dagens 

agenda. Men i og med at saken allerede står på agendaen tilhører den teknisk sett 

OSSK, og derfor må denne forespørsel støttes enstemmig av møtets 

stemmeberettigede (GSR’ene). Dersom ønsket om tilbaketrekking/strykning ikke 

støttes enstemmig, skal saken gå sin gang.”      

                      

Denne saken oppnådde konsensus. Må derfor loggføres og skrives inn i 

retningslinjene for OSSK. 

 

3. Sak angående Fossum Kollektivets deltagelse ved eventuelle fremtidige treff på 

Bragdøya. (Vedlegg 5, sak 2.) Det ble ikke oppnådd konsensus, 5 for og 2 mot. Går 

videre til neste gang. 



 

4. Sak angående Nar-Anon. (Vedlegg 5, sak 1.) Det ble ikke oppnådd konsensus, 3 for, 3 

mot og 1 blank. Videre til neste gang. Det kom et forslag om å spørre WSO om dette. 

5. Godkjenning av regnskap for Bragdøya 2017. Godkjent. 

6. Ønsker gruppene at Aktivitetskomiteen skal arrangere Nyttårsfest 2017? Ja, 

konsensus for dette. 

 

Bønn om sinnsro. 

 

5 Vedlegg. 

 

I felleskap 

Referenten              

Bare for i dag 

  



O P P S U M M E R I N G  E T T E R  K AT E G O R I

Kategori Budsjett Faktisk Differanse

Leie av lokale kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00

Trykking/kopiering kr 500,00 kr 0,00 kr 500,00

Kontorrekvisita kr 300,00 kr 0,00 kr 300,00

Kaffe kr 300,00 kr 0,00 kr 300,00

Annet kr 350,00 kr 0,00 kr 350,00

Sum kr 1 450,00 kr 0,00 kr 1 450,00

FA K T I S K - O P P S U M M E R I N G

100 %
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Budsjett Faktisk

BUDSJETT FOR  
GSR-SAMLING CAR/CAT WSC
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Da vi har vedtatt å avholde GSR-samlinger i området vårt, ser vi det som naturlig at vi som RKM/
varaRKM tar ansvaret for gjennomføringen av dette.
 
Vi har begge kontaktet Delegat og varaDelegat som skal delta på WSC i April/Mai. De er interessert i å ta 
med vår innputt til WSC og vil bruke våre svar på spørsmålene når de avgir sin stemme.

Dette betyr at dersom vi skal rekke dette nå må vi ha våre svar klare til regionsmøte i 10/2 - 2018.
CAR kommer ut ca 1/11 og CAT 1/12, da skal også oversettelse av CAR til svensk være tilgjengelig.
Vi må også skaffe til veie et svarskjema som er i henhold til WSC sine prosedyrer, dette må kopieres opp 
sammen med CAR og eventuelt CAT. Dette gir oss et ganske lite tidsrom for gjennomføringen.

Vi benytter lokalene i Vestre Strandgate 19a
OSSK har følgende tider tigjengelig:
Onsdag  15/11  kl. 18:00 - 21:00
Onsdag  20/12 kl. 18:00 - 21:00
Onsdag  17/1    kl. 18:00 - 21:00

Jeg vil opplyse om at dette blir et lite «prøveprosjekt» da vi står ganske alene i Norge om dette. 
Dersom vi har alt materiell klart til 15/11 og kan klare oss med den engelske utgaven av CAR, kan det være 
at vi dropper møtet i desember. Blir det vanskelig, og ting fremdeles er uklart etter første møte må vi 
belage oss på desembermøtet slik at det blir større sjanse for å gjennomføre denne oppgaven. 
 
GSRén må på det gruppesaksmøte som finner sted mellom 20/12 og 17/1 gjennomføre en 
«spørreundersøkelse» i hjemmegruppen sin der gruppen får komme med sine samvittighetsfulle meninger 
om sakene. GSRén legger inn gruppens beslutning i et medbrakt skjema som følger spørsmålene.

Disse skjemaene tar GSRén med til neste møte i januar hvor vi setter dem sammen til ett. Dette skjemaet 
overleverer vi personlig til delegaten og varadelegaten som tar dette med seg og bruker det som et 
grunnlag under avstemmingen på WSC. VI vil også forvente at delegaten kommer med tydelig 
tilbakemelding på hvordan han stemte i sakene og hvorfor han eventuelt stemte mot våre ønsker. Vi vil jo 
også gjerne høre hva resultatet på sakene ble. - Den fulle rapporten fra WSC kommer til sommeren.

Med dette vil vi som grupper i området ha gjort vårt i en viktig tjeneste som vi plikter å gjøre ovenfor NA 
på verdensnivå.
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Dato Beskrivelse Kategori Beløp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUK: Skriv inn opplysninger i Transaksjoner-tabellen nedenfor. Velg en kategori for 
hver transaksjon, og sjekk Budsjett-arket for å sammenligne hver kategori med budsjettet.

REGNSKAP
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Rapport fra Regionsmøte 

Oktober 2017 
 
 
 
Alle områdene og alle underkomiteer, pluss leder, kasserer og sekretær var representert på 
regionsmøte denne gang. Vara RKM og RKM prøvde etter beste evne å representere Område Sør. 
 
Sender med et samledokument der alle rapportene ligger, så slipper jeg å rapportere subjektivt om 
hva alle driver med :-) 
 
Kasserer rapporterer av Regionen har ca 370.000 kr på konto pr oktober. 
 
Det ble valgt nye ledere for Webkomiteen og Litteraturkomiteen , ny sekretær og vara-kasserer. Det 
var også en kandidat for ny leder i FU, men her var områdene uenig (3 for og 3 mot) om 
vedkommende skulle få dette vervet, så saken gikk videre til neste møte. Vi stemte mot, fordi 
vedkommende har sittet i regionkomiteen mer enn seks år. 
 
Saker som ble behandlet: 
 

1. Budsjett. Alle områdene var enige om at vi ikke kunne godkjenne budsjettet på dette møte. 
Mangelfullt budsjett, og for liten tid for de enkelte områdene til åse på det, var grunnen til at 
vi stemte mot. Det ble bestemt at vi skulle utbetale drift av regionen frem til neste møte. 

 
2. Innføring av tjenestebegrensing i Regionen. Denne saken ble behandlet for andre gang, og 

det var flertall for å ikke innføre dette. I tillegg til oss i OSSK, så var det kun et område som 
ønsket dette. 

 
3. Godkjenne retningslinjer for underkomiteer. Denne saken ble utsatt,  fordi sak om å 

omorganisere ift en ny OR komite, vil påvirke underkomiteenes retningslinjer. 
 

4. Saken handler om å opprette en OR komite i Regionen. En Ad-hoc komite presenterte et 
foreløpig forslag til denne organiseringen. Vår vara-rkm har vært med i denne Ad-hoc 
komiteen. Sender ut presentasjonen, så gruppene kan se den. Saken blir behandlet på neste 
Regionsmøte. 

 
5. Forandre på retningslinjer for når rapporter og agenda sendes ut.  Her ble det 

bestemt at Regionen forandrer retningslinjer, fra å være 4 uker før Regionsmøte, til å være 6 
uker før regionsmøte. Områdene oppfordres til å tilpasse sine møter, slik at saker kan 
behandles på en god måte av gruppene i området, før Regionsmøte. 

 
6. Konsept 10. Et medlem har skrevet et brev som ble lest opp. Medlemmet ønsket at det ikke 

skulle drøftes videre, og saken ble stoppet der. 
 

7. Skal man kunne rykke opp fra nestleder og stille til leder uten ny nominasjon fra 
sine respektive områder? Det var kun OSSK som ønsket dette, sa  saken ble avsluttet. 
Ingen endring i praksis. Leder i underkomiteer kan nomineres av komiteene. 
 
 
 



Eventuelt: 
1. Skal det sta  pa  WEB na r gruppene avholder Gruppesaksmøter? Saken ble drøftet, og 

gikk videre til neste møte. 
 
Leder av Litteraturkomiteen fikk til slutt vist frem en ny løsning for Web-shop, som vil 
komme i nærmeste fremtid. 
 
Sender ogsa  ut et oppdatert Budsjett for 2018.   
 
 
IKS 
RKM OSSK 
Trond 

  
 
 
 
 
 
 



   
OSSK, Hospital & Institusjons-/Offentlig Informasjonskomité 

  P. boks 58, 4661 Kristiansand S 
hi-oi@naossk.org 

www.naossk.org 

       Narcotics Anonymous    Anonyme Narkomane 

 

 
 
 

H&I/OI- rapport til OSSK 21. oktober 2017 
 

 
 
H&I- rapport. 
 
Møtene i fengslene og på de faste institusjonene går stort sett som de skal, men vi har nok en 
gang opplevd å måtte avlyse noen møter grunnet manglene oppmøte fra panelmedlemmer. Vi 
må atter en gang be GSRene om å minne medlemmene i sine grupper om viktigheten av 
denne tjenesten. 
 
OI- rapport. 
 
De faste OI- tjenestene går som de skal. Naossk.org er normalt godt besøkt, og har fått en  
”facelift”. Siden sist har vi invitert oss selv ut til ruskonsulentene i Søgne Kommune og har 
planer om å se litt utover i distriktene for fremtidige OI- oppdrag. 
 
Vi arrangerte et infomøte om H&I/OI- tjeneste i forkant av det ordinære komitémøte onsdag 
4. oktober kl. 18.00. Det var ønskelig at både de som gjør tjeneste i og for komiteen, og de 
som ønsker å tjene eller bare er interessert i å vite mer om det vi driver med i H&I/OI- 
komiteen kom på dette. Foruten de som allerede er faste medlemmer av komiteen dukket det 
kun opp to nye medlemmer. Det er synd at interessen for denne viktige tjenesten er så liten i 
et såpass stort fellesskap som vi har her i området.   
 
Budsjettet for 2018 er ferdig utarbeidet og vi søker området om kr. 14.450,- for å utføre 
H&I/OI- tjenesten. Det vil bli gjort en motregning på denne summen når vi kommer med 
regnskapet for 2017 og da ser hvor mye som står igjen på kontoen ved årets slutt. 
 
 
Komiteen består av dedikerte medlemmer og 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. 
 
 
I Fellesskap 
 
H&I/OI- komiteen   
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Rapport Aktivitetskomiteen Oktober 2017 

 

 

Aktivitetskomiteen holder møter i Vestre Strandgate 19a, Kristiansand, kl 19.30 den andre 

onsdagen i hver måned. 

Fra og med november så vil komiteen flytte møtet til kl 18.00. 

Vi er for tiden kun fire medlemmer i komiteen, det er derfor ønskelig at gruppene opplyser til 

sine medlemmer om at vi trenger flere tjenestevillige. 

Vi sitter igjen med en del gensere og t-skjorter etter Bragdøya, og vi vil derfor spørre OSSK 

om hva vi skal gjøre med disse. 

Ellers så er komiteen klare for å arrangere Nyttårsfest hvis gruppene i området ønsker dette. 

 

I fellesskap 

Aktivitetskomiteen 

 



   
OSSK, Aktivitetskomiteen  

P. boks 58, 4661 Kristiansand S 
akom@naossk.org 

www.naossk.org 

       Narcotics Anonymous   Anonyme Narkomane 

 
Saker fra Aktivitetskomiteen til OSSK    

September 2017 

 
 
Etter møtet i OSSK den 19. August ble Aktivitetskomiteen bedt om å melde inn 
to saker: 
 
Sak 1: 
I forkant av NA Camp Bragdøya 2017 så ble Leder av Aktivitetskomiteen gjort 
oppmerksom på at Nar-Anon reklamerte på sine Facebook-sider at de skulle være 
tilstede under NAs arrangement på øya i år. Dette diskuterte vi i interimstyret og 
bestemte oss for å ikke komme med noen reaksjon og heller ta dette opp i OSSK.  
Nar-Anon brukte NAs arrangement på Bragdøya 2017 til å annonsere for seg selv. 
 
Spørsmål til OSSK:  
Skal Aktivitetskomiteen, eventuelt OSSK, ta kontakt med Nar-Anon angående 
dette?  
Eventuelt, skal vi gi de en beskjed om vårt syn på dette?  
Og hva er vårt syn på dette? 
 
Sak 2: 
Hendelse mellom to klienter av Fossum Kollektivet mandag 17 Juli. Det dreide seg 
om en slåsskamp som var så dramatisk at den ene av de to involverte måtte kjøres i 
land (av Aktivitetskomiteen) med en brukket/skadet arm, etter forespørsel fra en 
ansatt i Fossum Kollektivet. Den andre av de to involverte hadde en kuttskade i 
ansiktet, men ikke så alvorlig at det trengtes legetilsyn. Ansatte i Fossum Kollektivet 
valgte å ta minst en av de skadde tilbake til institusjonen deres. 
De ansatte fra Fossum Kollektivet poengterte at de var på jobb, selv om de også er 
NA-medlemmer. Det bør i tillegg poengteres at den ansatte av Fossum Kollektivet 
som vi snakket med angående håndteringen av slåsskampen, er delegat for NA 
Norge. Også Vara-Delegat og 2. Vara-Delegat var på jobb for Fossum Kollektivet. 
Denne hendelsen føyer seg til en liste over flere hendelser med klienter/ansatte i 
Fossum Kollektivet over flere år. 
 
Spørsmål til OSSK: 
Skal Aktivitetskomiteen, eventuelt OSSK, ta kontakt med Fossum Kollektivet 
om at de ikke er velkomne til fremtidige arrangementer på Bragdøya? 
 
 
I fellesskap 
 
Aktivitetskomiteen 
 


