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REFERAT OSSK, 02.01.19. 

Tilstede: 

Leder, nestleder, RKM, sekretær, leder i Aktivitetskomiteen, nestleder i OR-komiteen, RKM, 
kasserer, sekretær, GSR i «Mandagsgruppa», vara-GSR «Bak fasaden», GSR «Fredagsgruppa» 
GSR «Torsdagsklubben», GSR Gjør det enkelt-gruppa, 1 kandidat på valg 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 1. Konsept ble lest i sin helhet. 

Dagsorden ble lest.  
Godkjent uten kommentarer. 

Referat fra forrige OSSK-møte ble lest. 

Kommentar: RKM har videresendt spørsmål, ikke rapporter fra Latvia og Israel.  Vara-GSR 
representerte «Bak fasaden»-gruppa, ikke GSR.     Referat godkjent. 

Rapporter fra OSSK’s betrodde tjenere: 

Leder: Lest, svart og videresendt mail. Satt opp agenda m/nestleder. Blir borte fra OSSK-
møtet i februar. Har sitt siste møte som leder i mars. 

Nestleder: Bidratt på agendaen. Lest innkommende mail. Besøkt andre grupper med mål om 
å få flere grupper til OSSK-møtene. 

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

Kasserer: Blir borte fra møtet i februar. Regnskap for 2018: 43.007,- (er sendt ut til 
gruppene). Mottatt kr 2000,- fra «Bak Fasaden»-gruppa. 

RKM: Vært stille siden sist. Har vært i kontakt med leder i Regionen pr mail ang saken med 
Fossumkollektivet. (se event. referat av des.2018), der leder svarer med at Regionen 
overlater saken til OSSK. 

Rapporter fra gruppene: 

Mandagsgruppa: Holder møter i Vestre Strandgt. 19 A, mandager kl 18:00. Bra møter, godt 
oppmøte. Holdt møter jul- og nyttårsaften kl 12:00. Har fokus på nykommere og opplever at 



 

flere av disse tar verv. Temaliste sendes rundt. Har hatt god respons på tema om 7. 
Tradisjon. Holder gruppesaksmøte førstkommende mandag. 

«Gjør det enkelt»-gruppa: Holder møter hver tirsdag i Dronningensgt 36 (Normisjonen) kl 
19:30. Har en stabil flokk på 8 -10 stk på gruppesaksmøtene og ca 20 -25- stk på 
tilfriskningsmøtene. Åpent møte siste tirsdag i mnd. God økonomi. God stemning. 

«Torsdagsklubben»: Holder møter i Lund kirke kl 19:00. Godt besøk av nykommere fra div. 
behandlingsinstitusjoner. Tålig god økonomi. Har sponset litteratur til nykommere og selger 
litteratur for kr 100,- Temaliste går rundt under møtet. Alle verv besatt. 

Fredagsgruppa: Holder møter i Vestre Strandgt. 19a, hver tirsdag og fredag kl 18:00. Gode 
stabile møter. God økonomi. 

«Bak fasaden»-gruppa: Holder to møter i uken; torsdag og søndag, begge dagene kl 18:30. 
Varierte møter. Vokser stadig som gruppe og har nye medlemmer på gruppesaksmøtene. 
Gode møter. Alle verv besatt i begge gruppene. Økende økonomi og gått til innkjøp av 
litteratur. 

 

Rapporter fra OSSK’s underkomiteer: 

Aktivitetskomiteen: Leste opp rapport. Se vedlegg.  

OR-komiteen: Leste opp rapport. Se vedlegg.  

 

Saker fra OSSK: 

 

1) Budsjett for underkomiteer/RKM/varaRKM og OSSK.  
Godkjent av alle GSR-ene. 
 

2) Valg av leder i OR-komiteen. 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 
 

3) Valg av vara-RKM. En gruppe fremmer en kandidat. Kandidaten er ikke tilstede. Saken 
går videre til neste møte. 
 

4) Skal OSSK reise mistillittsforslag til vara-delegat?  
 

FOR: 2      MOT: 3        
Ikke konsensus. 2. gang saken er oppe, og går videre til nest møte. Avgjøres da med 
simpelt flertall. 
 

5) Ønsker gruppene at Aktivitetskomiteen skal arrangere Bragdøya 2019? 
JA: 1         NEI: 2     BLANKT: 2 
 



 

Saken er oppe for 2. gang og går videre til neste møte. Avgjøres da med simpelt flertall.  

 

Saker som går videre til neste OSSK:  

Valg av vara-RKM 
Skal OSSK reise mistillitsforslag mot vara-delegat? 
Ønsker gruppene at Aktivitetskomiteen skal arrangere Bragdøya 2019? 
 

Eventuelt:  

Ingen saker til eventuelt. 

Verv i OSSK 

• Leder på valg      mars 2019 

• Nestleder på valg    mars 2019 

• Sekretær     aug.  2019 

• Kasserer     mars 2019 

• Leder i OR-komiteen    jan. 2020 

• Leder i Aktivitetskomiteen   des. 2019 

• RKM      nov. 2019 

• VaraRKM     ledig nå 

 

Avslutter møtet med bønn om Sinnsro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport Aktivitetskomiteen desember 2018

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

Vi holdt en vellykket Nyttårsfest i Energiverkets lokale. Flere grupper hadde 
medlemmer som var med på å hjelpe både før og etter fest. Vi har fått 
tilbakemeldinger av medlemmer på at det var en avslappende og god 
atmosfære, alt gikk som planlagt i forhold til mat/speak/underholdning/lotteri 
og quiss. 

Oppmøte 35 stk

Vi går med et overskudd; eksakt beløp og felles evaluering kommer frem ved 
neste Aktivitetskomitemøte 9.1 2019, kommer med på neste Rapport til OSSK 
møte. 

I fellesskap    
Anne Randi              
Leder,Aktivitetskomiteen
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OR-KOMITEEN – RAPPORT TIL OSSK JANUAR 2019 

 

H&I-rapportering: 

Grunnet forfall fra panelledere er det ikke rapportert noen om møtenes gang den siste 
måneden. 

OI-rapportering: 

Komiteen er har ikke gjennomført OI-oppdrag siden sist, men arbeider mot nye oppdrag i 
løpet av våren. 

Disse vervene er ledige: 

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

 
 

Komiteen har byttet møtetidspunkt til hver tredje onsdag i måneden kl 18.00 i Vestre 
Strandgate 19a. 

Utenom noen få av komiteens faste medlemmer har det vært svært få på våre møter den siste 
tiden. 

Vi oppfordrer nye medlemmer til å komme på våre møter. 

 

I fellesskap 

Leder, OR-komitéen OSSK 



Bank/Giro 300
Webhotell mm 2500
Kjøregodtgjørelse 1500
Litteratur 4000
Trykk av plakater 2000
Totalt 10300

Budsjett OR-komiteen 2019


