Dagsorden OSSK møte 6.Februar 2019.Klokka 18.00
Velkomst med presentasjonsrunde.
NA`s 12 tradisjoner,12 konsepter, 2. konsept. Godkjenning av dagsorden, opplesing og godkjenning
av referat fra forrige møte.
Rapporter fra leder,nestleder,sekretær,kasserer,Rkm,grupper,underkomiteer.
SAKER FRA OSSK
1. Valg av Vara Rkm Rusfri tid 2 år og 1 års varighet
2. Her er saken fredagsgruppa fremmer:
Mistillit til vara-delegat.
Vara-Delegaten har opptrådt svært upassende ovenfor OSSK gjennom sin provoserende adferd ute
på Bragdøya 2018. Han har fortalt medlemmer at OSSK ekskluderer NA medlemmer fra
arrangementet på Bragdøya. Flere medlemmer har bekreftet at han gikk rundt på Bragdøya og
oppfordret deltakere til å la være å betale
for seg i en såkalt «stille protest aksjon». Han gikk rundt og slo ut med armene og klaget høylydt på
OSSKs beslutning angående hans arbeidsgiver. Han konfronterte leder i Aktivitetskomiteen foran en
masse andre medlemmer og utenforstående ved
kafeen og klaget på behandlingen av han som NA-medlem og ansatt på jobb for Fossumkollektivet
ikke var velkommen til arrangementet. Han har i tillegg brutt tilliten han fikk på junimøtet
vedrørende deltakelse på EDM i Juli. Her ble han fortalt at han alene skulle representere NA
Regionen Norge, men har tydelig overlatt deler av
Regionens representasjon til et medlem som ikke hadde verv i regionen. Alle disse momentene viser
at vi har en vara-Delegat som ikke kan gis tillit til å representere NA Norge
3.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.
4.Regnskap nyttårsaften (Aktivitetskomiteen)
SAKER FRA REGIONEN
VALG::
A :Leder:4 års rusfri tid .2 års varighet. Ledig 02.19
E:Kasserer;4 års rusfri tid,2 års varighet.Ledig 02.19
K:Kasserer Litteratur:4 års rusfri tid, 2 års varighet.Ledig
Q: Leder Servicekonf:3 års rusfri tid, ad-hoc.Ledig
R; Leder ECCNA:3 års rusfri tid,ad-hoc.Ledig
U;OR koordinator: 3 års rusfri tid, 2 års varighet. Ledig
1. Budsjett 2019
Alle betrodde tjenere i regionen er oppfordret til å sende inn sine budsjetter, samt å se på
budsjettforslaget, som er sendt ut før møtet slikat vi kan få mulighet til å godkjenne budsjettet.
www.naossk.org

2. Regnskap 2018
3. Sak fra Oversettelseskomiteen:
Ordet «ideell» (non profit) er tatt ut av NANorges litteratur og innledningskortene.I Nas norske
litteratur finnes det derfor ingen referanser til at vi er en "non profit" organisasjon lenger. F.eks. er
setningen “NA is a nonprofit
fellowship or society of men and women for whom drugs had become a major problem.” oversatt
til:" NA er et felles
skap eller forening av menn og kvinner for hvem rusmidler hadde blitt et hovedproblem".
Det at vi i NA en non profit organisasjon syns Oversettelseskomiteen er en så viktig del av
NAs budskap at de ønsker å få regionens godkjennelse til
å endre dette i NA Norges litteratur.
4. Sak fra OØSK:
Ønsker tillatelse og lisens fra NAWS til å lese inn lydbøker.
5. Sak fra ONSK:
Innhenting for servicevillighet til Telefonkomiteen uten kvalitetssikring fra gruppene og området.
6.
Sak fra FU:
Hvordan forholder vi oss til reklamen fra Kirkens Bymisjon?Reklamen som ble sendt under TV
aksjonen 2018 for Kirkens Bymisjon.
7.
Sak fra Litteraturkomiteen;
Godkjenning av retningslinjer for Litteraturkomiteen:
Se vedlagte retningslinjer.
8.
Sak fra OØSK:
Til Litteraturkomiteen:
OØSK ønsker at komiteen har med en oppdatering på hvert regionmøte med opplysninger om hvor
mye det er solgt for, hva er sendt videre, kassabeholdning.
OØSK ønsker også at penger sendes videre fortløpende, slik at pengeflyten ikke stopper opp.
9.
Sak fra OØSK:
Til kasserer:OØSK ønsker en oppdatering av økonomien på hvert regionmøte med opplysninger om
hvor mye som har kommet inn av 7. tradisjon, hva har kommet inn fra litteratur, hva og hvor mye har
gått ut, samt kassabeholdning.
10.
Sak fra OØSK:Til OR:

OØSK ønsker en regional NA Facebook side slik at vi kan nå ut til flere.OØSK ønsker en info flyer om
møtene som ligger på nanaorge.org slik at info fra NA utad blir lik. På flyer kan det da være mulig at
hver enkel gruppe side skriver inn sin adresse.
11.
Sak fra OØSK:
Til Webkomiteen:OØSK ønsker at møtelistene (beskrivelsene) står på engelsk slik at de som ikke kan
norsk kan finne fram og se hva slags møte det er.
12.
Sak fra OØSK:
Til Regionen:OØSK synes det er en del uheldig språkbruk i rapporter og lignende i regionen. Vi er
opptatt av hvordan vi behandler hverandre i servicesammenheng og synes det er viktig å ha fokus på
dette. Vi viser til tradisjon 12.

EVENTUELT
BØNN OM SINNSRO

