REFERATOSSK, 06.10.18.

Tilstede:
Nesteder, RKM, Vara-RKM, sekretæ r, leder i Aktivitetskomiteen, leder i OR-komiteen
(tilstede på en del av møtet), GSRi «Mandagsgruppa », GSR i «Gjør det enkelt»-gruppa, GSR i
«Å pen dør»-gruppa, GSR i «Torsdagsklubben», GSRi «Bak fasaden» og GSRi
«Fredagsgruppa».
Nestleder innledet med å spørre om tillitt til å lede møtet i fravæ r av leder.
Ingen kommentarer til det.
Nestleder ønsket velkommen og åpnet møtet med å invitere en kjæ rlig Gud til å hjelpe oss
til å ta gode beslutninger.
Presentasjonsrunde.
NAs 12 Tradisjoner og 12 Konsepter ble lest. Samt 10. Konsept ble lest i sin helhet.
Dagsorden ble opplest. Kommentarer og innspill til «eventuelt»:
--«Bak fasaden»-gruppa ønsker å flytte OSSK-møtet fra lørdager til onsdager.
-Neste OSSK-møte kolliderer med Regionskonventet 2018.
–
«Å pen dør»-gruppa sliter med å få slettet en Vipps-konto, og ønsker hjelp. Gruppa blir
tipset om å kontakte kasserer.
–Vara-RKM ønsker å få tilbakemeldinger/innspill på en rapport som er sendt Regionen, men
som ble trukket tilbake av RKM.
Dagsorden blir godkjent med saker og innspill til eventuelt.
Referat fra forrige OSSK-møte.
–Kommentarer fra Fredagsgruppa: rettelse fra onsdag til tirsdag, under rapporter fra
gruppene. Understreker at Fredagsgruppa har to møter i uka; fredag og tirsdag.
Rapporter fra OSSK’
s betrodde tjenere:
Leder: ikke tilstede
Nestleder: Oppdatert på mail, væ rt i kontakt med leder i perioder. Noe brudd i innkomst av
mailog opplever at det som blir kommunisert gjennom mail, ikke kommer fram til ham.
Ø nsker å fortsette som betrodd tjener i nestledervervet.
Sekretæ r: Takker for tillitten. Har skrevet og sendt ut referat til leder og webansvarlig. Har
en jobb med å ajourføre mailadresser til gruppene.
Kasserer: Ikke tilstede.
RKM: Leste opp rapport. (Se vedlegg) Får applaus for god service.
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Rapporter fra OSSK’
s underkomiteer:
Aktivitetskomiteen: Leste opp rapport. Se vedlegg. Regnskap for Bragdøya 2018 blir utdelt til
GSR-ene.
OR-komiteen: GSRfra Fredagsgruppa spør om tillatelse fra gruppen om å lese opp rapport
fra leder i OR-komiteen. Ingen innvendinger og rapport blir lest. Se vedlegg.
Kommentarer/innspill: Ø nske om at GSR-ene tar med seg tilbake til sin gruppe og informerer
om at OR-komiteen holder informøte, 21. Nov. kl 18:00 i Vestre Strandgt. 19 A
Rapporter fra gruppene:
Mandagsgruppa: Holder møter i Vestre Strandgt. 19 A, mandager kl 18:00. Godt besøkt. God
økonomi og alle verv besatt.
Gjør det enkelt-gruppa: Møter tirsdager kl 19:30 i Dronningensgt 36. Speak siste tirsdager i
mnd. Godt besøkte møter. Alle verv besatt.
Å pen dør-gruppa: Møter onsdager kl 19:30 i Lund kirke. Godt besøkt og bra møter. Mangler
vara-GSR. Ok økonomi.
Torsdagsklubben: Holder møter i Lund Kirke, torsdager kl 19:00. God økonomi, godt besøkte
grupper og alle verv besatt. Har gått igjennom strukturen på møtene og ønsker mer fokus på
nykommer og har opprettet «nykommerkontakt». I respekt for at nykommer kan væ re
reservert og lite kjent med mye klemming, vil nykommeren bli spurt om klem i forkant.
Bak fasaden: Godt besøkte møter, god stemning og alle verv besatt. Starter nå også opp
med møter hver søndag kl 18:30 i Vestre Strandgt. 19 A.
Spør om hvordan nå fram ift å rydde lokalet. Tips: sende mail til tilhørende grupper i Vestre
Strandgt. 19 A.
Fredagsgruppa: Holder møter i Vestre Strandgt. 19a, hver tirsdag og fredag kl 18:00. Tema
tirsdager: Trinn og Tradisjoner, ordet går rundt og møtene varer til runden er ferdig (opp til 1
½ time) Fredager: åpne temaer og frie delinger. God økonomi og jevnt med folk på møtene.
Mangler vara-GSRog sekretæ r. Overført penger til OSSK.

SAKER:
1.Valg av RKM

-ingen kandidater

2. Ø nsker OSSKat Regionen jobber for en Facebook-side, slik som NASverige har?
Dette er en sak som har væ rt oppe for 4. gang.
GSR avgir stemmer: 3 grupper for –3 grupper imot.
Da faller saken. (i følge OSSKsine retningslinjer som følger «Guide to lokal service») Kan
eventuelt taes opp igjen etter 6 mnd. Ved nye opplysninger, kan den taes opp før.

3. RKM overtar leder-rollen i denne saken.
Hvis noen av OSSKsine valgte medlemmer avstår fra å delta på OSSK2 ganger etter
hverandre, kan de bli fjernet fra vervet på det 3. møtet. Gruppesamvittigheten avgjør hva
som skal skje videre. Nestleder i OSSKharvæ rt borte 2 møter på rad, og stilte ikke opp på
det tredje. Har gruppene tillit til medlemmet?
Nestleder gir en forklaring på hva som ligger til grunn for hvorfor han har væ rt borte. OSSKmøtene har kollidert med planlagte private interesser, etter at OSSKflyttet sine møter til 1.
lørdagen i mnd. Dette vil ikke komme til å kollidere med områdemøtene videre fremover.
Medlemmet ønsker selv å opprettholde vervet.
GSR-ene kommer med innspill og kommentarer.
Det stemmes over saken. Enstemmig bland GSR-ene at nestleder fortsetter sitt verv.
Leder av OR-komiteen kommer inn i slutten av møtet, der han får spørsmål fra en gruppe
angående sak rundt KIF. Hvordan vil ORat gruppene skal forholde seg til stempelordningen?
SVAR: Avtalen med KIF gir oss stor frihet. OR-komiteen lager en anbefaling til gruppene.
NB: Viktig at gruppene har oversikt over hvor stemplene ligger.

Sakerfra Regionen:
Valg
A. Delegat –ingen kandidat
B. Varadelegat –«Bak fasaden»-gruppa har 1 kandidat som reiser inn til Regionsmøtet
og stiller til valg.
C. Leder telefonkomiteen –ingen kandidat
D. Leder oversettelseskomiteen –ingen kandidat
E. Nesteleder FU –ingen kandidat
F. Leder Servicekonferanse 2020 –ingen kandidat
G. Leder ECCNA–ingen kandidat
H. OR-koordinator 2 stk –ingen kandidat
2. Budsjett for NARegionen Norge.
Ingen av gruppene som var tilstede godkjente budsjettet. Innspill: Telefonkomiteen,
Litteraturkomiteen og eget område, var poster som gruppene ønsker vara-RKM kan stiller
seg kritisk til.
3. Ny trinnguide.
Stemning for at gruppene ønsker dette.
Eventuelt:
1. Flytting av OSSK-møtene fra lørdag til onsdag. Saken går ut til gruppene.

2. Neste OSSK-møte kolliderer med Regionskonvent i november.
Det blir foreslått lørdag 10. November.
Enstemmig vedtatt. Neste OSSK-møte: 10.11.18. kl 12:00
Viktig at Agenda kommer raskt ut.
3. Vara-RKM ønsker innspill fra gruppene på en rapport som han har sendt til Regionen,
og som nå var blitt trukket tilbake. Rapporten var blitt revidert av RKM uten
samtykke fra vara-RKM.
-Vara-RKM leser opp sin rapporten som han sendte.
-svar fra RKM leses opp.
Vara-RKM er uenig ift måten denne saken har blitt behandlet på, og ønsker
innspill/kommentarer fra gruppene på om han har tillit til å representere område Sør
ved neste Regions-møtet. Og også da få kunne avgi rapporten han har skrevet.
Det fremheves fra RKM at det spesielt er reaksjoner på:
1) Beskrivelsen av hvordan det ble personalisert og skrevet nedsettende på.
2) Pålegger Fossumkollektivet for å framprovosere hvordan de mener at Bragdøya
blir arrangert på.
3) Hvordan varadelegat forholdt seg til at en observatør representerte Regionen.
Mye aktivitet og mange kommentarer fra gruppene. Noen av GSR-er er usikre på hva
de skal stemme, opplevelser av dårlig kommunikasjon mellom vara-RKM og RKM. Det
blir også nevn at; når det oppleves at Regionen bryter NA`s retningslinjer, er det
viktig at det blir gitt tilbakemeldinger.
Det drøftes over lengre tid og det avgjøres om vara RKM har tillitten han trenger.

Konklusjon: Etter mye drøfting og innspill fra gruppene er det stemning for at varaRKM har tillitten til å reiser inn å representere OSSK, med en moderert rapport.

Avslutter møtet med bønn om Sinnsro.

Rapport Aktivitetskomiteen Oktober 2018
Aktivitetskomiteen holder møter i Vestre Strandgate 19a, Kristiansand, kl
18.00, den andre onsdagen i hver måned.
Regnskapet for Bragdøya er ferdig og vedlagt, det skal nå godkjennes i OSSK.
Overskuddet er på 27762,39. Dette blir overført til OSSK.
Komiteen er i gang med å planlegge nyttårsfesten, og vi er i rute. Vi ber
gruppene ta med til sine medlemmer at vi ønsker all hjelp vi kan få til dette
arrangementet.
Ellers arbeider vi med et brev som er tenkt sendt ut til Områdene og Regionen,
for å informere hvorfor vi ber institusjoner og behandlingssteder om å ikke
komme på Bragdøya, men at de er hjertelig velkomne til å sende sine
rusavhengige pasienter/klienter. Dette gjør vi fordi det verserer så mye
misforståelser om hvorfor vi gjør dette.
Aktivitetskomiteen ønsker at RKM/Vara-RKM rapporterer til Regionen om
utfordringene vi tidligere i høst har rapportert til OSSK om. For info, se de to
forrige rapportene fra Aktivitetskomiteen.

I fellesskap
Ole Gundval
Leder, Aktivitetskomiteen
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OR-KOMITEEN – RAPPORT TIL OSSK OKTOBER 2018

H&I-rapportering:
H&I-møtene i Kristiansand Fengsel og på ARA blir avholdt regelmessig. God organisering og
trofaste medlemmer som jevnt og trutt gjør H&I-tjeneste sørger for at de fleste møtene går
etter planen. Kun ett møte er avlyst siden forrige rapport.

OI-rapportering:
OR-komiteen var i begynnelsen av september hos ARA i Arendal og avholdt OI-møte for de
ansatte på poliklinikken. Det ble samtidig delt ut IP-foldere og visittkort som de ansatte kunne
videreformidle til rusavhengige klienter. Komiteen har sendt invitasjoner til ARA i
Kristiansand og på Byglandsfjord, men har foreløpig ikke fått svar. Det ble på sist møte
bestemt at vi på nytt forsøker å få til OI-oppdrag i Mandal.

Komiteen har vedtatt å avholde et informasjonsmøte om å gjøre service i OR-komiteen. Dato
blir 21. november kl 18:00 i Vestre Strandgate 19a. Vi ber OSSK om tillatelse til å disponere
lokalet denne datoen.
I mangel av kasserer har komiteen ikke fått utarbeidet budsjett for 2019. Komiteen setter opp
budsjett på sitt neste møte, slik at dette er klart til novembermøtet til OSSK.
Komiteen har fått ny nestleder, men det er fremdeles mange ledige verv. Disse vervene er
ledige:
•
•
•
•

kasserer
panelleder i Arendal Fengsel
panelleder i Evje Fengsel
sekretær

Det er viktig at disse vervene blir besatt for at vi skal kunne oppfylle vårt formål. Det er
grenser for hvor lenge komiteen klarer å opprettholde aktiviteten med så få faste medlemmer
som vi er i dag. Vi oppfordrer derfor områdets medlemmer om å stille til valg.
Komitéen har møter kl 18:00 i Vestre Strandgate 19a den første onsdagen i hver måned.

I fellesskap

OR-komitéen OSSK
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