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REFERAT	OSSK,	06.02.19.	

Tilstede:	

Nestleder,	RKM,	sekretær,	leder	i	Aktivitetskomiteen,	leder	og	nestleder	i	OR-komiteen,	GSR	
i	«Mandagsgruppa»,	GSR	«Bak	fasaden»,	GSR	og	varaGSR	i	«Fredagsgruppa»,	GSR	i	Gjør	det	
enkelt-gruppa,	GSR	i	«Torsdagsklubben,	1	kandidat	på	valg	og	2	observatører.	

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	2.	Konsept	ble	lest	i	sin	helhet.	

Dagsorden	ble	opplest.		
Godkjent	uten	kommentarer.	

Referat	fra	forrige	OSSK-møte	ble	lest.	

Referat	godkjent	uten	kommentarer.	

Rapporter	fra	OSSK’s	betrodde	tjenere:	

Leder	har	sendt	rapport	som	blir	lest	av	nestleder:	«Leser	mail,	har	gitt	svar	på	mail	til	
Fossum	kollektivet	ang	Bragdøya».	

Nestleder:	Skrevet	agenda.	Fulgt	med	på	web-mail.	Følger	med	på	gruppene.	Er	invitert	med	
på	neste	møte	i	OR-komiteen.	

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

Kasserer:	Ikke	tilstede	(gav	beskjed	v/siste	møte)	Rapport;	se	vedlegg.	

RKM:	Leser	opp	rapport	han	har	sendt	til	Regionen.	Se	vedlegg.								
Har	ønske	om	at	agendaen	fra	Regionen	kommer	raskere	ut	til	bl.a.	RKM’ene.	

Rapporter	fra	gruppene:	

Mandagsgruppa:	Holder	møter	i	Vestre	Strandgt.	19	A,	mandager	kl	18:00.	Godt	besøkte	
møter.	Fokus	på	nykommeren.	Temaliste	med	Trinn	2	ganger	i	mnd,	Tradisjoner	en	gan	gi	
mnd.	God	økonomi,	sendt	kr	3000,-	til	OSSK.	Engasjerte	og	gode	gruppesaksmøter.		

Gjør	det	enkelt-gruppa:	Møter	hver	tirsdag	kl	19:30	i	Dronningensgt.	36.	Mye	folk	på	
møtene.	Alle	verv	besatt.	God	økonomi.	



	

	«Bak	fasaden»-gruppa:	Holder	to	møter	i	uken;	torsdag	og	søndag,	begge	dagene	kl	18:30.		
i	Vestre	Strandgt.	19	a.	

Godt	besøkte	møter.	Går	rundt	økonomisk.	

Torsdagsklubben:	Møter	i	Lund	kirke,	kl	19:00.	Godt	besøkte	møter.		

Fredagsgruppa:	Holder	møter	i	Vestre	Strandgt.	19a,	hver	tirsdag	og	fredag	kl	18:00.		Greit	
besøkte	møter.	Sendt	kr	5000,-	til	OSSK	

Rapporter	fra	OSSK’s	underkomiteer:	

Aktivitetskomiteen:	Leste	opp	rapport.	Se	vedlegg.		

OR-komiteen:	Leste	opp	rapport.	Se	vedlegg.		

Saker	OSSK:	

1) Valg	av	varaRKM.	Rusfri	tid	2	år	med	1	års	varighet.	En	gruppe	fremmer	en	kandidat.	
OSSK	går	gjennom	vedtatte	valgprosedyrer.	Kandidaten	ble	enstemmig	valgt.	
	

2) Mistillit	til	vara-delegat.	
Saken	er	oppe	for	3.	gang	og	avgjøres	ved	simpelt	flertall.																																													
FOR:	2											MOT:	2											BLANKT:	1	
Saken	faller	bort	
	

3) Ønsker	gruppene	at	Aktivitetskomiteen	skal	arrangere	Bragdøya	2019?	
Saken	er	oppe	for	3.	gang	og	avgjøres	ved	simpelt	flertall.																																															
JA:	1																										NEI:	4																												
Det	blir	ikke	arrangert	Bragdøya	2019.	
	

4) Godkjenning	av	Regnskap	Nyttårsaften	2018/19	(Aktivitetskomieen)													
Enstemmig	vedtatt.	Ønske	fra	området	om	mer	detaljert	regnskap	med	oversikt	over	
de	forskjellige	postene.	

Saker	fra	Regionen:		

VALG:	

A) Leder:	4	års	rusfri	tid.	2	års	varighet.	Ledig	02.19.	
B) 	Kasserer:	4	års	rusfri	tid.	2	års	varighet.	Ledig	02.19.	
C) Kasserer	Litteraturkomiteen:	4	års	rusfri	tid.	2	års	varighet.	Ledig.	
D) Leder	Servicekonf.:	3	års	rusfri	tid.	Ad-hoc.	Ledig.	
E) Leder	ECCNA:	3	års	rusfri	tid.	Ad-hoc.	Ledig	
F) OR	koordinator:	3	års	rusfri	tid.	2	års	varighet.	Ledig.	

Ingen	grupper	har	noen	kandidater.	
	

1) Budsjett	2019.																																																																																																																								
FOR:	3		 MOT:	1	 	 	 	 	 	 	 												
Diverse	innspill	fra	gruppene	rundt	saken.	En	gruppe	godkjenner	budsjett,	bortsett	
fra	FU-	og	Telefonkomiteen.	Kommentar	fra	RKM:	Saken	blir	å	gå	med	simpelt	flertall	
i	Regionen.	Tar	med	seg	kommentarene	fra	GSR’ene.	
	



	

2) Regnskap	2018	Stort	ønske	om	at	flere	av	postene	er	mer	oversiktlige.	For	
uoversiktlig	slik	det	det	fremstår	i	dag.	Forslag	om	at	budsjett	og	regnskap	kan	løses	i	
nettbasert	regnskap-/balanserapport.																																																																												
MOT:	5	 FOR:	0		 																																																																																						
Regnskap	ikke	godkjent.	
	
	

3) Ønsker	vi	at	«non-profitt»	kommer	inn	i	den	norske	litteraturen?																																						
-Enstemmig	JA	fra	GSR’ene	

	

4) OØSK	ønsker	tillatelse	og	lisens	fra	NAWS	til	å	lese	inn	lydbøker.																																							
-Gruppene	støtter	saken.	
	
	

5) Sak	fra	ONSK:	Innhenting	for	servicevillighet	til	Telefonkomiteen	uten	kvalitetssikring	
fra	gruppene	og	området.																																																																																																											
-Vi	ønsker	kvalitetssikring	med	full	støtte	fra	gruppene.	
	

6) FU:	Hvordan	forholder	vi	oss	til	reklamen	fra	Kirkens	Bymisjon?	Som	ble	sendt	under	
TV	aksjonen	2018	for	Kirkens	Bymisjon?																																																																			
Gruppene	mener:																																																																																																																									
-ikke	en	sak	for	OSSK																																																																																																																					
-oppfordring	om	at	medlemmer	tar	hensyn	om	at	slike	ting	ikke	skjer.	
	
	

7) Sak	fra	Litteraturkomiteen:	Godkjenning	av	retningslinjer	for	Litteraturkomiteen.								
-Enstemmig	godkjenning	fra	gruppene.	
	

8) Sak	fra	OØSK:	Til	Litteraturkomiteen:	OØSK	ønsker	at	komiteen	har	med	seg	en	
oppdatering	på	hvert	Regions-møte	med	opplysninger	om	hvor	mye	det	er	solgt	for,	
hva	er	sendt	videre,	kassabeholdningen.	
	
	

9) Sak	fra	OØSK:	Til	kasserer:	OØSK	ønsker	en	oppdatering	av	økonomien	på	hvert	
regionsmøte	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	
kassabeholdningen.		 	 	 	 	 	 	 	 	 											
-Full	enighet	fra	gruppene.	
	

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	nanorge.org	,	slik	at	info	
fra	NA	utad	blir	lik.	På	flyer	kan	det	da	være	mulig	at	hver	enkelt	gruppe	skriver	inn	
sin	adresse.																																																																																																																																				
-Sak	ang	Facebook	blir	nedstem	med	4	mot	1	stemme.																																																								
-Ang	flyer,	ønsker	vi	mer	info.	
	

11) Sak	fra	OØSK	til	Web-komiteen:	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.								
-Alle	gruppene	støtter	forslaget.	
	



	

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.																																																																																																																																																					
-Kommentar	fra	gruppene:	Ingen	sak,	men	en	oppfordring.		

	

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	 	 	 	 	 febr.	2020	

	

Avslutter	møtet	med	bønn	om	Sinnsro.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Rapport Aktivitetskomiteen Januar 2019

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

Vi venter på utfallet  spørsmål til OSSK om gruppene ønsker at 
Aktivitetskomitèen skal arrangere Bragdøya 2019.

Hvis nei, begynner vi å tenke på hva vi da skal finne på.

Ledige verv:

Nestleder (rusfri tid 1 år, varighet 1 år)

Vara-Kasserer (rusfri tid 2 år, varighet 1 år)

 

I fellesskap      
            

Leder,Aktivitetskomiteen

www.naossk.org
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OR-KOMITEEN – RAPPORT TIL OSSK FEBRUAR 2019 

 

Alle planlagte møter på institusjonene har blitt avholdt siden sist. Det har vært en håndfull 
medlemmer som trofast har stilt opp og sørget for at møtene i fengselet har blitt avholdt de 
siste årene. Nå medfører jobb og skolegang at det fremover blir vanskelig å få nok villige til å 
gjøre tjeneste i fengselet. H&I-tjeneste i fengselet er kanskje den viktigste oppgaven komitéen 
har. Det er derfor underlig at ikke flere velger å utføre denne tjenesten, og komiteen henstiller 
til områdets medlemmer om å bli med. Vi har et desperat behov for folk dersom vi skal kunne 
opprettholde denne tjenesten. 

Komitéen skal den åttende mars på OI-oppdrag på ARA i Kristiansand. Vi skal ha en 
presentasjon for de ansatte i Basis, og håper å få til en presentasjon for de ansatte på 
avgiftningen og RP-posten ved en senere anledning. 

Komitéen har de siste årene hatt liten tjenestevillighet. Det er få på møtene, og flere verv er 
ikke besatt. Dette går kraftig ut over vår funksjon. I fravær av panelleder har vi lenge vært ute 
av stand til å avholde møter i Arendal Fengsel. Denne måneden går panellederne på ARA og 
Kristiansand Fengsel av etter to perioder, og dersom vi ikke snart får flere tjenestevillige i 
komitéen vil vi heller ikke kunne avholde møter på disse stedene. Komitéen har hatt jevnlige 
informasjonsmøter, men oppmøtet på disse har vært skuffende. Vi har flere ganger tilbudt 
gruppene å komme og holde innledning om H&I/OI-tjeneste, men kun et fåtall har valgt å 
benytte seg av dette. Det er gruppene i området som har opprettet OR-komitéen for å ta seg av 
dette viktige arbeidet, og gruppene bør derfor ta ansvar og sørge for at deres medlemmer tar 
del i komitéen!  

Alle grupper som ønsker at OR-komitéen kommer og holder en innledning om H&I/OI-
tjeneste kan ta kontakt med komitéen. 

Komitéen kommer på neste møte til å diskutere hva som kan gjøres for å bedre 
tjenestevilligheten, og vi inviterer også områdets nestleder til å delta. 

Disse vervene er ledige: 

• Kasserer (2 års rusfri tid, tjenesteperiode 1 år). 
• panelleder i Arendal Fengsel (2 års rusfri tid, tjenesteperiode 1 år). 
• panelleder i Kristiansand Fengsel (2 års rusfri tid, tjenesteperiode 1 år). 
• panelleder ARA Kristiansand (2 års rusfri tid, tjenesteperiode 1 år). 
• Plakatansvarlig (6 mnd rusfri tid, tjenesteperiode 1 år). 

 
 

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

 

I fellesskap 

Leder, OR-komitéen OSSK 
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Rapport til Regionsmøte Februar 2019 fra OSSK 
 

Etter flere uttalelser fra grupper og enkeltpersoner i OSSK skal jeg forsøke å holde en mer vennlig 
tone i denne rapporten. 

OSSK har i fjoråret avholdt to arrangementer (Bragdøya og Nyttårsfeiring). Vi har også utført en del 
OR arbeide og avholder HI-møter ved tre fengselsavdelinger og en til to institusjoner. 

Pengeflyten i området er varierende. Dette, og manglende inntekter fra Bragdøya arrangementer har 
bidratt til at vi ikke har vært i stand til å videresende midler til regionen. Det som er trist vedrørende 
Bragdøya er at årsaken til den manglende inntekten ligger hos enkeltmedlemmer som ikke har villet 
gjøre opp for seg på arrangementet. Det har aldri vært så mange manglende registreringer og 
registreringer uten innbetaling noen sinne. Det som er enda mer betenkelig er at denne holdningen 
er blitt til ved at enkelte medlemmer har oppfordret til å ikke betale for seg gjennom en såkalt «stille 
aksjon» som er blitt initiert eller forsterket av flere medlemmer med tunge verv i regionen. Denne 
mangelen på respekt for gruppesamvittigheten i OSSK har ført til mer splid og mindre enhet både i 
OSSK og i regionen generelt. Dette er grunnen til at OSSK nå vurderer om Bragdøya arrangementet 
skal legges ned for en kortere eller lengre periode om ikke permanent.  

La oss være tydelige her:  
Bragdøya arrangementet har aldri vært et OR-arrangement der vi inviterer institusjoner eller andre 
utenforstående, det har vi ingen interesse av eller resurser til. Problemene vi møter i den settingen 
er mange og for vanskelige å løse slik det er i dag. Arrangementet er til for å styrke enheten i NA ikke 
svekke den, vi kan ikke gå på kompromisser med våre tradisjoner for å blidgjøre enkelte medlemmer 
da dette går på bekostning av NA som helhet. OSSK søker å følge de anbefalingene som er gitt i 
litteraturen til Anonyme Narkomane. Vi leter ikke etter smutthull. 

Vi regner også med at Fossumkollektivet har fått det svaret de trenger for å vite hvordan de skal 
forholde seg til fremtidige arrangementer på Bragdøya. Leder i OSSK har oversendt mail til 
institusjonen. Det er bemerkelsesverdig at denne institusjonen er den eneste i Norge som har hatt 
vanskeligheter med å forstå og å respektere vår beslutning, gitt at det er flere NA medlemmer med 
verv i regionen som er ansatt og er aktive deltakere på Bragdøya for Fossumkollektivet.  

Nå gjenstår det kun en eller to institusjoner i DK, som heller ikke har klart å respektere beslutningene 
våre ved deltakelse på arrangementet.  

Det har også vært diskutert et mistillitsforslag mot vara-Delegat fra OSSK. Det er tydelige 
meningsforskjeller om hvorvidt hans oppførsel kvalifiserer til et slikt mistillitsforslag, men enigheten 
om at oppførselen hans har vært svært kritikkverdig er det konsensus for i området. 

Området reagerer også på at saken vedrørende medlemmet som ble sendt til EDM er trukket. Dette 
kan tyde på at OØSK har fått de svarene de trenger for å legge saken død, men vi andre blir likevel 
sittende igjen med spørsmålene, dette er ikke vedkommende det gjelder eller regionen tjent med. Vi 
håper vi får en oppklarende begrunnelse fra område øst. 

Det blir også reagert på regnskapet som virker utydelig. Enkeltposter og avvik i forhold til budsjett 
blir ikke forklart. Det gjelder overføring til regionskonventet, nullstilling av kontoer osv. Det hadde 
vært enklere dersom regnskapet i tillegg hadde blitt postet opp slik at man kunne sammenlikne det 
med budsjettet. For eksempel er det overført kr 42 400.- til telefonkomiteen noe som er 15 000.- 
over budsjett. Hvorfor det?  



Budsjettet ser OK ut ved første øyekast, gruppene vil ta stilling til dette og de øvrige sakene ved neste 
områdemøte 6/2-19. 

Til slutt kan jeg minne om at utsendelse av agenda og budsjett er 6 uker før regionsmøtet. Dersom 
dette ble overholdt kunne jeg vært tydeligere på våre holdninger og beslutninger i sakene i denne 
rapporten. 

I Fellesskap 
RKM OSSK 


