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REFERAT OSSK 20. JANUAR 2018 

 

Tilstede: Nestleder, Vara-RKM, Leder OR, Leder Aktivitetskomiteen, Fredagsgruppa, 
Torsdagsklubben, Mandagsgruppa, Åpen dør, Arendalsgruppa, Gjør det enkelt gruppa og 
Jentegruppa. 

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. 1. konsept ble lest i sin helhet. 

Dagsorden ble opplest. Det er en sak fra regionen som ikke er på listen. Sak nr. 9 i regionen er sendt 
inn av vår RKM. Behandles sammen med sak nr. 3 på denne dagsorden. Dagsorden ble godkjent. 

Referat fra forrige møte ble godkjent uten kommentarer. 

 

Rapporter fra OSSKs betrodde tjenere: 

Nestleder: Postboksen til området er sagt opp, men usikkert fra hvilken dato. Har vært på 
gruppesaksmøter og prøver å følge med på det som skjer. Brevet til Fossumkollektivet ble lest opp. 

Vara-RKM: Melder at CAR er gjennomført. 4 grupper har vært med på hele prosessen, slik at vi nå 
har en felles innstilling i sakene. Vara-RKM takker de gruppene som har deltatt. Kommer til å 
oppdatere RKM ang. CAR før regionsmøtet. 

 

Rapporter fra OSSKs underkomiteer: 

OR-komiteen: Leste opp rapport. Se vedlegg 1. La frem regnskap for 2017. Se vedlegg 4. 

Aktivitetskomiteen: Leste opp rapport. Se vedlegg 2. 

 

Rapporter fra gruppene: 

Fredagsgruppa: Holder møter i Vestre Strandgate 19a i Kristiansand på tirsdager og fredager kl 18:00. 
På fredager er det forskjellige temaer, mens trinn og tradisjoner er i fokus på tirsdagene. Gruppa har 
godt besøk og god økonomi. 

Gjør det enkelt gruppa: Har møter på tirsdager i Dronningens gate i Kristiansand. Det er masse folk 
på møtene og mange nykommere. God økonomi. Begynner snart med Vipps. 

Jentegruppa: Har møter annenhver søndag i Nygate 3 i Arendal. Det er en liten gruppe og ønsker 
flere på møtene. Det går rundt økonomisk. 



 

Torsdagsklubben: Møtene består av en fast gjeng og mange nykommere. Gruppa har god struktur. 
Alle får delt på møtene. Sponser salget av litteratur. 

Åpen dør: Har møter i Lund kirke på onsdager kl 19:30. Har mange faste medlemmer og de fleste 
verv er besatt. Det var en nedgang i besøket i desember. Gruppa har fått Vipps og økonomien bedrer 
seg. 

Mandagsgruppa: Har møter i Vestre Strandgate 19a i Kristiansand kl 19:00. Det er masse folk på 
møtene og gruppa har en sterk økonomi. 

Arendalsgruppa: Har møter på tirsdager kl 18:00 hos IOGT. Det er en stabil gruppe med 5-7 faste 
medlemmer pluss slengere. Gruppa trenger hjelp til å knytte seg til resten av fellesskapet, og ønsker 
besøk på møtene fra andre NA-medlemmer i området. 

 

Saker: 

1. Valg 
a. Sekretær – ingen kandidat. Videre til neste gang. 
b. Kasserer – ingen kandidat. Videre til neste gang. 
c. Vara-RKM – Tor ble gjenvalgt. 

 
2. Sak fra Vara-RKM angående feil i referatet fra Regionen. Om en feil i referatet skal følges 

videre og om det skal lages en sak på den? 
Området ønsker ikke å lage en sak på dette, men ønsker at RKM på neste møte i Regionen 
poengterer at referatet er feil. 
 

3. Sak fra Vara-RKM angående info fra Aktivitetskomiteen. Ønsker Område Sør at saken 
følges videre og tas opp igjen? 
Saken står allerede på Regionens agenda. Det oppnås ikke konsensus, og den går derfor 
videre til neste gang. 
 

4. Er det ønskelig med en workshop angående service? 
Det oppnås ikke konsensus. 6 grupper stemmer for og én stemmer imot. Saken går videre til 
neste gang. 
 

5. Eventuelt 
Ingen saker. 

 

Disse sakene skal også være med på dagsorden neste OSSK-møte: 

1. Godkjenning av budsjettet til Bragdøya 2018. Se vedlegg 3 
2. Sak fra Aktivitetskomiteen: Skal OSSK ta initiativ for å legge forholdene til rette for Nar-

Anon på Bragdøya? 

 

 

 



 

 

 

 

Vedlegg 1. 
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OR-KOMITEEN – RAPPORT TIL OSSK JANUAR 2018 
 

H&I-rapportering: 

Møtene på ARA går som de skal, selv om et møte dessverre ble avlyst i desember. Vi har nå fått 
gjenopprettet kontakt med Arendal fengsel, og håper på å avholde møter der snart. Vi får disponere 
et besøksrom, slik at vi dermed slipper å ha fellesmøter. Kommunikasjonsproblemene vi har hatt 
med Kristiansand fengsel de siste månedene skyldes trolig omrokeringer blant personalet. Komiteen 
forsøker nå å komme i kontakt med den nye kontaktpersonen i fengselet.  

 

OI-rapportering: 

Naossk.org er normalt godt besøkt. 24. januar skal komiteen på OI-oppdrag hos Enhet for 
Livsmestring (ruskonsulenter) i Søgne. Den 5. februar står Blå Kors Kristiansand for tur.  

 

Vi har også vært hos KIF hvor har fornyet avtalen om stempelordning i forbindelse med lenkesoning 
og Narkotikaprogram med Domstolskontroll. KIF er informert om hvilke grupper som har sagt seg 
villige til å være med på ordningen. Vi kommer til å motta nye stempler fra KIF, og vi vil informere 
gruppene når dette skjer. 

 

Komiteen har følgende ledige verv: 

• nestleder 
• panelleder, ARA 
• panelleder, Kristiansand fengsel 
• kasserer 

 
Vi oppfordrer områdets medlemmer å stille til valg. Det er avgjørende for komiteen at disse vervene 
er besatt for at vi skal kunne oppfylle vårt formål. 

 

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

 

 

I fellesskap 

 

OR-komitéen OSSK 

 



 

 

 

 

 

Vedlegg 2. 
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Rapport Aktivitetskomiteen Januar 2018 

 

 

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

Vi i komiteen er godt fornøyd med Nyttårsfesten. Regnskapet er ikke helt i mål enda, men 
det ser ut som om vi går i null. Har fått mange positive tilbakemeldinger av de som deltok på 
festen. 

Av viktig informasjon så må vi gjøre gruppene oppmerksom på at komiteen er uten kasserer, 
og uten kasserer så kan vi umulig arrangere Bragdøya 2018. Vi håper at gruppene kan ta 
dette med til medlemmene sine. 

Når det er sagt, så er vi i gang med planleggingen av Bragdøya 2018, temaet for 
arrangementet blir Frihet og Ansvar. Vedlagt er forslag til budsjett for arrangementet, dette 
blir sendt til leder av OSSK, og vi ber om at dette må bli en sak til neste møte i OSSK. 

Vi har sendt brev til NAWS med spørsmål om hvordan vi skal forholde oss til Nar-Anon på 
fremtidige Bragdøya arrangementer og vi har fått et svar på dette. (Dette brevet blir lest opp 
på OSSK). Vi ser på dette svaret som enkle retningslinjer for vår relasjon til Nar-Anon som vi 
bør forholde oss til.                      
Ønsker området å gå videre med dette? 

 

I fellesskap               
Ole Gundval                          
Leder, Aktivitetskomiteen 

 



 

 

 

 

 

Vedlegg 3. 

 

K.nr. Inn Ut
1 3	000,00kr																	 3	000,00kr																	
2 125	000,00kr													 31	250,00kr															
3 3	500,00kr																	
4 35	000,00kr															 25	000,00kr															
5 5	000,00kr																	 5	000,00kr																	
6 7	500,00kr																	 1	500,00kr																	
7 25	000,00kr															
8 12	000,00kr															 10	000,00kr															
9 22	000,00kr															
10 -kr																											
11 5	500,00kr																	
12 20	000,00kr															
13 3	000,00kr																	
14 3	000,00kr																	
15 5	000,00kr																	
16 Litteratur 3	000,00kr																	
17 Gebyrer	etc.	Bank 500,00kr																				
18 2	000,00kr																	
19 1	550,00kr																	
20 1	000,00kr																	
21 5	000,00kr																	
22 3	300,00kr																	
23 1	000,00kr																	
24 3	500,00kr																	
25 5	000,00kr																	 -kr																											
26 8	900,00

180	600,00kr													 180	600,00kr													

K.nr. Inn Ut Inn Ut
1 3	000,00kr																				 3	000,00kr																
2 140	000,00kr													 35	000,00kr															 162	978,00kr															 39	700,00kr														
3 4	500,00kr																	 2	943,75kr																
4 47	000,00kr															 42	000,00kr															 49	167,43kr																		 40	348,14kr														
5 5	000,00kr																	 10	000,00kr															 4	400,00kr																				 5	438,15kr																
6 6	000,00kr																	 1	500,00kr																	 9	711,00kr																				 467,20kr																			
7 21	000,00kr															 25	300,00kr														
8 12	000,00kr															 9	000,00kr																	 12	200,00kr																		 9	000,00kr																
9 21	000,00kr															 22	000,00kr														
10 -kr																											 -kr																										
11 5	500,00kr																	 -kr																										
12 13	000,00kr															 21	371,00kr														
13 3	000,00kr																	 2	770,00kr																
14 3	000,00kr																	 1	366,00kr																
15 2	500,00kr																	 2	964,06kr																
16 Litteratur 2	517,00kr																
17 Gebyrer	etc.	Bank 446,80kr																			
18 3	000,00kr																	 1	979,19kr																
19 2	000,00kr																	 723,68kr																			
20 2	000,00kr																	 912,50kr																			
21 13	000,00kr															 11	520,00kr														
22 4	500,00kr																	 3	025,00kr																
23 1	500,00kr																	 450,00kr																			
24 5	000,00kr																	 -kr																										
25 -kr																											 5	340,00kr																				 -kr																										
26 8	000,00-kr																	 -kr																											 48	553,96-kr														

202	000,00kr													 202	000,00kr													
243	796,43kr															 195	242,47kr											

REGNSKAP
Bragdøya	2017	for	sammenlikning

Toaletter
Kortterminaler
Trykk	av	info

Leie	av	Bragdøya
Parkering
Lyd	og	lys	inkl.	Transport
Countdown/speakere
Brannslukking	og	førstehjelp
Renovasjon

Kontant	veksel
Registrering
Bånd
Effekter
Grillkull/tennvæske

Leie	av	båt
7ende	Tradisjon
Overskudd

Forsikring
Sperrebånd/søppelsekker
Barneaktiviteter

Kontor
Handel	og	transport
Plakater

Loddsalg

Leie	av	båt
7ende	Tradisjon
Overskudd

Budsjett
BESKRIVELSE

Trykk	av	info

Countdown/speakere
Brannslukking	og	førstehjelp
Renovasjon
Forsikring
Sperrebånd/søppelsekker
Barneaktiviteter

Kontor
Handel	og	transport
Plakater
Toaletter
Kortterminaler

Lyd	og	lys	inkl.	Transport

Bragdøya	2018
Budsjett

BESKRIVELSE
Kontant	veksel
Registrering
Bånd
Effekter
Grillkull/tennvæske
Loddsalg
Leie	av	Bragdøya
Parkering



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 4. 

          Regnskap H&I/OI komiteen 2017

Hva Budsjett 2017 Inn Ut

Saldo Oktober 2016 8467,91

Overført fra 2016 5495,05

Overført fra OSSK 28932,09

Kreditrenter 10,03

Annonse FVN 22000 -14064,56

Rest budsjett FVN -7935,44

Husleie 1200 -1500

Fengsel 4000 0

Litteratur 3500 -3160,5

Kjøregodtgjørelse 5000 0

Offentlig infomøte 1300 0

Domene 1 år 125 0

Gebyrer og bankkostnader 275 -218

Totalt 37400 8467,91 34437,17 -26878,5

Saldo pr. 1 Januar 2018 7558,67


