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REFERAT OSSK, 10.11.18. 

 

Tilstede: 

Leder, nestleder, Vara-RKM, sekretær, kasserer, leder i Aktivitetskomiteen, leder i OR-
komiteen, nestleder i OR-komiteen, GSR i «Mandagsgruppa», GSR i «Gjør det enkelt»-
gruppa, GSR i «Torsdagsklubben», og GSR i «Fredagsgruppa» og 1 observatør. 

Leder ønsket velkommen og åpnet møtet med å invitere en kjærlig Gud til å hjelpe oss til å ta 
gode beslutninger. 

Presentasjonsrunde. 

NAs 12 Tradisjoner og 12 Konsepter ble lest. Samt 11. Konsept ble lest i sin helhet. 

Dagsorden ble opplest.  
-Savner punkt om valg av leder i OR-komiteen. Kommentar: saken ble sendt inn etter at 
dagsorden var lagt ut på nett. 

-endring av ordlyd på sak 6 til «Skal OSSK samarbeide med Regionen for å lage et svar 
vedrørende utestengelse av Fossumkollektivet»?  Godkjent av GSR-ene. 

Dagsorden ble godkjent. 

Referat fra forrige OSSK-møte. -Kommentar: Sak fra Regionen, under valg av varadelegat: 
skal stå 2. varadelegat – ikke varadelegat som ble valgt. 

Rapporter fra OSSK’s betrodde tjenere: 

Leder: Oppdaterer Loggboka etter beste evne og ønsker tilbakemeldinger om det er noe 
som savnes. Lest og videresendt aktuelle mail, skrevet og sendt ut agenda. Vervene blir satt 
opp når de er på valg, og kommer med i referat. 

Nestleder: Følger med på web-mail. Vært med og skrevet agenda. Utfordringer med å være 
bindeledd mellom underkomiteene. Opplevelse av dårlig kommunikasjon med bakgrunn i at 
mail kommer noe sent. Besøker de forskjellige NA-møtene. 

Sekretær: Lest mail, skrevet og sendt ut referat til gruppene og underkomiteer.  

Kasserer: Sendt ut oversikt over regnskap. Kommet inn bidrag fra Fredagsgruppa på kr 
3000,- 

VaraRKM: Sendt ut info etter siste OSSK-møte. Beklager hvis det blir i meste laget… Var på 
møte i Regionen og har sendt ut rapport derfra. Se vedlegg. 

Har vært i kontakt med Område Vest. Har fått en henstilling fra nyvalgt OR-koordinator i 
Regionen som ønsket info ang OR-vervet. Har skrevet et forslag til svarbrev til 
Fossumkollektivet.  



 

Det skal være en «Sponsorship-day» og kommer med en henstilling til gruppene om hvordan 
en slik dag bør/ønskes feires. 

 

Rapporter fra OSSK’s underkomiteer: 

Aktivitetskomiteen: Leste opp rapport. Se vedlegg. Leder går av – applaus for god jobb og 
service ☺ 

OR-komiteen: Leste opp rapport. Se vedlegg. Leder går av- applaus for god jobb og servise ☺ 

Savner medlemmer til info.møter i Arendal fengsel…-noen NA-medlemmer i Arendal som 
ønsker å gjøre service, ta kontakt! 

                                                                        

Rapporter fra gruppene: 

Mandagsgruppa: Holder møter i Vestre Strandgt. 19 A, mandager kl 18:00. Godt besøkte 
møter. Bra økonomi og alle verv besatt. Drøftet på GSR-møte om å opprette buffer-konto 
eller sende penger videre. 

Gjør det enkelt-gruppa: Møter tirsdager kl 19:30 i Dronningensgt 36. Godt besøkte møter. 
Alle verv besatt og god økonomi. 

Torsdagsklubben: Holder møter i Lund Kirke, torsdager kl 19:00. Ok økonomi, godt besøkte 
møter, ca 25 stk. Er under omstrukturering på GSR-møtene og kommer noe uforberedt til 
OSSK møtet.  

29. November feirer gruppa 8 år og det blir markering samme dag fra kl 18:00 – 21:00 

Fredagsgruppa: Holder møter i Vestre Strandgt. 19a, hver tirsdag og fredag kl 18:00. Stabile 
møter, noen ledige verv og har fokus på gruppesamvittighet.  

 

Saker: 

1) Regnskap Bragdøya 2018 ble godkjent. 
2) Ønsket om bytte av møtedag for OSSK-møtene fra lørdag til onsdag. Enstemmig 

vedtatt. Første møtet blir onsdag, 02.01.19. (OSSK-møtet for desember går som 
vanlig, lørdag 01.12.18. kl 12:00) 

3) Budsjett for Nyttårsfeiring 2018/19 – JA: 3 stk BLANK: 1 stk  Budsjett godkjent. 
4) Valg av leder i Aktivitetskomiteen. –ingen kandidat. 
5) Budsjett for underkomiteer/RKM/varaRKM og OSSK.  –ingen grupper har godkjent 

budsjettene med bakgrunn i at de disse kom for sent ut til at gruppene fikk tatt 
sakene opp på deres GSR-møtet.  
Kommentar: Gjennomgang av regnskap 2918 viser liten overførsel av 7. tradisjon fra 
grupper, som igjen rapporterer om god økonomi.  
Kasserer oppfordrer til at underkomiteene/RKM/varaRKM kommer med nytt budsjett 
i desember for eventuell godkjenning. 
 



 

6) Skal OSSK samarbeide med Regionen for å lage et svar vedrørende utestengelse av 
Fossumkollektivet? 
Diverse innspill og kommentarer. Gruppene blir ikke enige og saken går tilbake til 
gruppene med ny ordlyd: «Skal OSSK samarbeide med Regionen om å lage et svar 
vedrørende utestengelse av Fossumkollektivet?» 

7) Valg av RKM, rusfri tid 2 år, varighet 1 år. –en gruppe fremmer en kanditat. 
OSSK går gjennom vedtatte valgprosedyrer.  For: 4        Mot: 0 
Kandidaten ble enstemmig valgt av GSR-ene.  

 

 

Eventuelt: 

1) Mistillit mot Varadelegat i Regionen. 
2) Sak ang saksgangen i EDM. 
3) Håndtering av økonomien i Regionen. 
4) Ønsker gruppene at Aktiviteskomiteen arrangerer Bragdøya 2019? 
5) Vedtak av at sekretær leser opp og går igjennom notatene som er gjort til referatet. 

 

Verv i OSSK 

• Leder på valg      mars 2019 

• Nestleder på valg    mars 2019 

• Sekretær     aug.  2019 

• Kasserer     mars 2019 

• Leder i OR-komiteen    ledig nå 

• Leder i Aktivitetskomiteen   ledig nå 

• RKM      nov. 2019 

• VaraRKM     ledig nå 

 

Avslutter møtet med bønn om Sinnsro. 
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Rapport Aktivitetskomiteen November 2018 

 

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

Komiteen er i gang med å planlegge nyttårsfesten, og planleggingen går som 
den skal. Vi har fått leie samme lokale som i fjor, Energiverket, som har adresse 
Tangen 11, 4608 Kristiansand. Mer info vil komme snart. Vi ber gruppene ta 
med til sine medlemmer at vi ønsker all hjelp vi kan få til dette arrangementet. 

Ellers arbeider vi videre med brevet 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. 

Spørsmål til OSSK: Ønsker gruppene at Aktivitetskomiteen skal arrangere 
Bragdøya 2019?                       
Hvis ja, så ønsker Aktivitetskomiteen at gruppene forplikter seg til å sende 
tjenestevillige medlemmer for å sørge for at dette kan gjennomføres. 

 

Sluttrapport: 

Jeg vil takke for tilliten jeg har fått av området til å tjenestegjøre som leder i 
Aktivitetskomiteen de to siste årene. Jeg har gjort mitt beste, og har lært 
enormt mye på disse årene. Jeg er takknemlig for alt jeg har fått gjennom NA, 
og derfor vil jeg fortsette å gjøre tjeneste i dette fantastiske fellesskapet.  
Tusen takk for meg. 

 

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

 

H&I-rapportering: 

Alle oppsatte møter i Kristiansand Fengsel og på ARA er gjennomført. Det er en relativt liten, 
men stabil, gruppe av medlemmer som jevnlig stiller opp og sørger for at møtene blir avholdt. 
God oppfølging av panellederne i forkant av møtene reduserer frafall, og gjør det enklere å 
innkalle reserver.  

OI-rapportering: 

Komiteen er nå i dialog med ARA Kristiansand for å sette endelig dato for et OI-møte for de 
ansatte. Vi håper å gjennomføre et møte før jul. Vi er også i kontakt med andre 
institusjoner/offentlige tilbud, men grunnet liten kapasitet i komiteen blir disse først prioritert 
til neste år. 

Den 21. november kl 18:00 avholdes det et infomøte om å gjøre HI/OI-tjeneste i Vestre 
Strandgate 19a. Vi ber om at alle bringer dette videre til hjemmegruppene sine. HI/OI-tjeneste 
er den viktigste tjenesten felleskapet utfører utover å holde møter. Vi oppfordrer derfor alle 
som allerede utfører HI/OI-tjenester og alle som er nysgjerrige/har lyst til å bli med om å 
komme. 

Disse vervene er ledige: 

• kasserer 
• panelleder i Arendal Fengsel 
• panelleder i Evje Fengsel 
• sekretær 

 
Det er nå ett år siden jeg ble valgt som leder. I denne perioden har komiteen gjennomført OI-
oppdrag hos Blå Kors Kristiansand, hos ruskonsulentene i Søgne kommune og hos 
ruspoliklinikken ARA Arendal. I forbindelse med Bragdøya i sommer håndterte komiteen en 
henvendelse fra Fædrelandsvennen. Flere av komiteens medlemmer stilte på områdets 
servicedag i mai og fortalte om tjeneste i OR-komiteen. Vi har skrevet om møteledernøkkelen 
som brukes til HI-møter, og fått gode tilbakemeldinger på endringene som er gjort. Avtalen 
med Friomsorgen er fornyet, og utvidet til å gjelde også domfelte i Narkotikaprogram med 
domstolskontroll (ND). Alle gruppene som sa seg villige til å være med i stempelordningen 
har fått tilgang på stempler. Alt dette er gjennomført takket være en håndfull trofaste 
medlemmer i komiteen, men det er grenser for hvor lenge komiteen klarer å opprettholde 
aktiviteten med så få medlemmer som vi er i dag. Mangelen på villige tjenere har blant annet 
medført at det ikke har vært gjennomført møter i Arendal Fengsel dette siste året. Hadde vi 
hatt flere villige tjenere kunne komiteen også ha gjennomført flere OI-oppdrag. Vi oppfordrer 
derfor områdets medlemmer om å stille til valg. Det har vært en lærerik og flott opplevelse å 
kunne utøve tjenesten som leder i OR-komiteen for fellesskapet. Takk til alle som har stilt opp 
og gjort dette mulig! 

I fellesskap 

Leder, OR-komitéen OSSK 
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