REFERAT OSSK, 01.12.18.

Tilstede:
Nestleder, RKM, sekretær, nestleder i Aktivitetskomiteen, nestleder i OR-komiteen, GSR i
«Mandagsgruppa», GSR «Bak fasaden», GSR «Fredagsgruppa» og 1 observatør.
Nestleder ledet møtet i fravær av leder. Han 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 12. Konsept ble lest i sin helhet.
Dagsorden ble opplest.
-Kommentar: Det er lagt inn 3 saker inn i sak 6. En gruppe ønsker å dele dem opp som sak 6,
7, og 8, slik at sak 7 og 8 endres til sak 9 og 10.
Dagsorden godkjent.
Referat fra forrige OSSK-møte ble lest.
-Kommentar: Uteglemt klokkeslett for første OSSK-møte i januar. OSSK møte i januar:
Onsdag 02.01.19. kl 18:00.
Referat godkjent.

Rapporter fra OSSK’s betrodde tjenere:
Nestleder: Skrevet agenda sammen med leder. Fulgt med på web-mail. Besøkt andre
grupper. Stiller seg til rådighet for gruppene og underkomiteer.
Sekretær: Lest mail, skrevet og sendt ut referat til gruppene og underkomiteer.
Kasserer: Rapporterer skriftlig: «Utkast til budsjett er sendt ut til gruppene. Regnskapet må
komme til uka, men ingenting har endret seg siden forrige mnd. Saldo er den samme, kr
13 309, 45. Det er heller ingen forestående utgifter i desember, ut fra det jeg vet».
RKM: Vært rolig. Har videresendt rapporter fra Latvia og Israel.

Rapporter fra gruppene:
Mandagsgruppa: Holder møter i Vestre Strandgt. 19 A, mandager kl 18:00. Mangler varaGSR. Holder møter på Jul- og Nyttårsaften kl. 12:00. Info om dette er lagt ut på nett. Har
valgt å utsette GRS-møte til uken etter OSSK-møtet i januar mnd.

www.naossk.org

Fredagsgruppa: Holder møter i Vestre Strandgt. 19a, hver tirsdag og fredag kl 18:00. Gode
stabile møter. Nesten alle verv er besatt. God økonomi.
«Bak fasaden»-gruppa: Holder to møter i uken; torsdag og søndag, begge dagene kl 18:30.
Gode møter. Torsdager har tema-møter der «ordet går rundt». Søndager er det ordinære
møter, med trinn & tradisjoner som tema. Møter på søndager er nytt, og er godt besøkte.
Mange medlemmer i gruppa med god spennvidde av rusfri tid. Alle verv besatt i begge
gruppene. Opplever nå en stabil økonomi og vil bidra til OSSK med kr 2000,-.

Rapporter fra OSSK’s underkomiteer:
Aktivitetskomiteen: Leste opp rapport. Se vedlegg.
OR-komiteen: Leste opp rapport. Se vedlegg.
Legger til at deltagelse på møtene er få, i snitt 4-5 stk på hvert møte. Det kom 1 nytt medlem
etter infomøte som ble holdt.

Saker:
1) Valg av leder i Aktivitetskomiteen. Rusfri tid 2 år med 1 års varighet. En gruppe
fremmer en kandidat. OSSK går gjennom vedtatte valgprosedyrer. Kandidaten ble
enstemmig valgt av GSR-ene.
2) Budsjett for underkomiteer/RKM/varaRKM og OSSK.
Etter noe drøfting og innspill rundt bordet, ble budsjettet ikke godkjent. Det siste
utkastet blir sendt ut til gruppene.
Positiv innstilling fra GSR-ene, men avventer nye justeringer, for da å kunne ta en ny
avgjørelse.
3) Sak angående svarbrev Fossumkollektivet. Skal vi samarbeide med Regionen
angående å gi et svar til Fossumkollektivet vedrørende utestengelsen av Bragdøyaarrangementet?
Etter en del drøftinger og innspill, ble det enighet om at RKM ber Regionen om å gi
Fossumkollektivet følgende svar: «Regionen kan ikke besvare spørsmålene ang
Bradøya-arrangement, da dette angår OSSK. Brevet må eventuelt sendes direkte til
Område Sør.»
Til info, så har Regionen gitt uttrykk for at de er innforstått med at dette er en sak
som angår OSSK.
4) Valg av leder i OR-komiteen. Rusfri tid 2 år, med 1 års varighet.
Ingen kandidat og saken går videre.
5) Valg av varaRKM. Rusfri tid 2 år med 1 års varighet.
Ingen kandidat. Saken går videre.
6) Mistillit til vara-delegat.
FOR: 2
MOT: 1
Ikke konsensus. Saken går videre.

7) Sak angående saker i EDM:
Alle GSR-ene er enige og stiller seg bak saken.
8) Sak angående pengehåndteringen i NA Regionen Norge:
Alle GSR-ene er enige og stiller seg bak saken.
9) Skal vi følge opp vedtaket om at sekretær leser opp notatene som er gjort, som siste
punkt på agendaen?
Enighet om opprettholdelse av vedtaket.
10) Ønsker gruppene at Aktivitetskomiteen skal arrangere Bragdøya 2019?
JA: 1
NEI: 1
BLANK: 1
Saken går videre til neste møte.

Eventuelt:
Ingen saker til eventuelt.
Verv i OSSK
•
•
•
•
•
•
•
•

Leder på valg
Nestleder på valg
Sekretær
Kasserer
Leder i OR-komiteen
Leder i Aktivitetskomiteen
RKM
VaraRKM

Avslutter møtet med bønn om Sinnsro.

mars 2019
mars 2019
aug. 2019
mars 2019
ledig nå
des. 2019
nov. 2019
ledig nå

Rapport Aktivitetskomiteen, november -18.

-Det går fremover med forberedelser Nyttårsfest
-Speak og Innleder er i boks
-Åpner dørene kl 17:00, Inngangspris 200,-Vi er i gang å utarbeide Flyer som skal ut til gruppene.

I kjærlig tjeneste
Leder Aktivitetskomiteen
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RAPPORT OR-KOMITEEN, nov. 18
06.12.18.

Siden forrige møte i OSSK har ikke OR-komiteen hatt noe møte.
Neste møte i komiteen er førstkommende onsdag kl 18:00 i Vestre Strandgate 19 a.
Vi oppfordrer nye medlemmer til å komme.

Siden sist har vi avholdt et informasjonsmøte.
I tillegg til komiteens faste medlemmer kom det et nytt medlem.

Møtene på ARA og i Kristiansand fengsel går som de skal.

Komiteen står for øyeblikket uten leder.
Andre ledige verv i komiteen er: kasserer, sekretær, panelleder Arendal fengsel, panelleder i Evje
fengsel og plakatansvarlig.

I fellesskap
Maria
Nestleder, OR komiteen.
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