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REFERAT OSSK, 06.03.19. 

 

Tilstede: 

Leder, nestleder, RKM, varaRKM, sekretær, kasserer, nestleder i OR-komiteen, GSR i 
«Mandagsgruppa», GSR «Bak fasaden», varaGSR i «Fredagsgruppa», GSR og varaGSR i «Gjør 
det enkelt»-gruppa, GSR i «Torsdagsklubben, GSR i «Mandagsgruppa» 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 3. Konsept ble lest i sin helhet. 

Dagsorden ble opplest.  
Godkjent med endring: -bytter rundt og tar sakene før Selvransakelse for OSSK. 
 
Referat fra forrige OSSK-møte ble lest. 

Kommentar: Sak 8 manglet konklusjon, der gruppene støtter forslaget. Referat godkjent. 

 

Rapporter fra OSSK’s betrodde tjenere: 

Leder: lest og svart på mail, skrevet agenda m/nestleder, dette er siste møte som leder og 
har skrevet en avslutningsrapport. 

Nestleder: Skrevet agenda sammen med leder, fulgt med på web-mail. Vært og besøkt OR-
komiteen. Oppfordrer til servicevillighet. 

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

Kasserer: Sendt ut siste mnd regnskap til gruppene. Har kommet inn bidrag fra 2 grupper. 

RKM: Leser opp rapport.                                                                                                          
Delegaten har fått spørsmål fra NAWS som er videresendt til RKM’ene på mail. Denne 
videresendes til alle gruppene, der de ønsker svar i løpet av første helg. 

Rapporter fra gruppene: 

Mandagsgruppa: Holder møter i Vestre Strandgt. 19 A, mandager kl 18:00. Godt besøkte 
møter. Leser fra «Hvordan det virker» og «Hvorfor er vi her», når det er nykommere på 
møtene. Gruppesamvittighetsmøter v/hvert Gruppesaksmøte. Mangler varaGSR, ellers god 
servicevillighet.  



Gjør det enkelt-gruppa: Møter hver tirsdag kl 19:30 i Dronningensgt. 36. Mye folk på 
møtene. Alle verv besatt. God økonomi. Fulle temalister. Speak siste tirsdagen i mnd, med 
kvinne/mann annenhver gang som temaholdere. 

 «Bak fasaden»-gruppa: Holder to møter i uken; torsdag og søndag, begge dagene kl 18:30. 
i Vestre Strandgt. 19 a. Godt besøkte møter, flere nykommere og ok økonomi.      
Gruppa er 2 år 28. mars, som feires med kake & kaffe + speak kl 18:30 

Torsdagsklubben: Møter i Lund kirke, kl 19:00. Godt besøkte møter og alle verv besatt. Ok 
økonomi og all litteratur sponses ved at den selges for kr 100. 

Fredagsgruppa: Holder møter i Vestre Strandgt. 19a, hver tirsdag og fredag kl 18:00.  Greit 
besøkte møter. Økonomien går rundt. 

Rapporter fra OSSK’s underkomiteer: 

Aktivitetskomiteen: Ikke tilstede.  

OR-komiteen: Leste opp rapport. Se vedlegg. 

Saker OSSK: 

1) Valg av leder i OSSK. Rusfri tid 3 år med 1 års varighet. En gruppe fremmer en
kandidat. Kandidaten er tilstede og OSSK går gjennom vedtatte valgprosedyrer.
Kandidaten ble enstemmig valgt.

2) Valg av nestleder i OSSK. Rusfri tid 2 år, med varighet 1 år. Ingen kandidat.

3) Valg av kasserer i OSSK. Rusfri tid 3 år med 1 års varighet. En gruppe fremmer
nåværende kasserer som kandidat og vedkommende takker «ja» til gjenvalg. OSSK
går gjennom vedtatte valgprosedyrer. Kandidaten ble enstemmig valgt.

4) Ønsker gruppene å fortsatt ha en Aktivitetskomite? Hva kan komiteen eventuelt
jobbe med/arrangere? Det kommer en del kommentarer og innspill før GSR’ene
stemmer                                              JA: 4                          NEI: 1
Saken går videre til neste gang. Oppfordring om at gruppene kommer med forslag og
at medlemmene viser servicevillighet.

5) Vedtak på å sende penger videre i NA-strukturen. Skal behandles i mars. Hva gjør vi?
Innspill fra kasserer om det ikke er forsvarlig slik økonomien vår ser ut pr i dag og
foreslår av vi venter til nov.-19, når saken på nytt skal vedtas. Legger til grunn at
siden Aktivitetskomiteen ikke arrangerer Bragdøya i år, faller det bort en betydelig
inntekt.
Konklusjon: vi venter til saken taes opp igjen i nov.-19.

6) Godkjenne regnskapet til OR-komiteen?
Godkjent av alle gruppene.

Saker fra Regionen: 



 

INFORMASJON ang. siste del av sak 10 fra forrige referat:                                                 
Det vil være en felles plakat, og ikke en flyer.  Den vil inneholde en ledig plass, der 
områdene kan skrive inn sine egne møter.                                                                 
GSR’ene stiller seg positive til dette.  

SELVRANSKAELSE FOR OSSK:  

A) Hvor godt har områdekomiteen gjort det i forhold til å gjøre tjeneste overfor gruppene? 
Hvordan kan dette gjøres bedre?  

-fremsnakk om komiteene i gruppene, det oppleves at medlemmer er redd for å 
gjøre «feil» 
-mange ønsker å gjøre service, men opplever at det er utfordrende og krevende 
-OSSK/Aktivitetskomiteen/OR-komiteen gjør en god jobb – men savner mer 
inkludering fra gruppene 
-Aktiviteskomiteen og OR-komiteen gjør en flott jobb med få servicvillige 
-godt å ha fått sekretær på plass slik at informasjon kommer bedre ut til gruppene 
-generelt godt fornøyd 
 
 

B) Hvor godt har områdekomiteen vært i å gjøre tjeneste overfor lokalsamfunnet, og 
hvordan kan dette gjøres bedre? 
-bra med møter i fengslene  
-savner mer synlighet i lokalområdet (plakater o.l.) 
-OR-komiteen gjør en god jobb – gruppene bør bli bedre på å oppfordre medlemmene 
til tjenestevillighet 
 

C) Hvor godt har områdekomiteen støttet regionen og World Service, og hvordan kan 
dette gjøres bedre? 
-OSSK støtter m/service og økonomi 
-økonomien har vært betydelig stor, men mindre i den siste tiden 
-vi gjør en god innsats 
-det er medlemmer fra området vårt som drifter Litteraturkomiteen 
 
Eventuelt:  

Ingen saker til eventuelt. 

Verv i OSSK 

• Leder på valg      mars 2020 

• Nestleder på valg    ledig nå 

• Sekretær     aug.  2019 

• Kasserer     mars 2020 

• Leder i OR-komiteen    jan. 2020 

• Leder i Aktivitetskomiteen   des. 2019 

• RKM      nov. 2019 

• VaraRKM     febr. 2020 
 

Avslutter møtet med bønn om Sinnsro. 
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OR-KOMITEEN – RAPPORT TIL OSSK MARS 2019 

 

Møtene i Kristiansand Fengsel og på ARA blir planmessig avholdt. Panellederne i fengselet 
og ARA har gått av etter å ha gjort tjeneste i to år, og komiteen har et umiddelbart behov for 
tjenestevillige for å kunne opprettholde møtene på disse plassene. Vi ber derfor GSR-ene om 
å oppfordre medlemmene i sine hjemmegrupper om å stille til valg i OR-komiteen.  

 

Vi har vært i kontakt med ARA Bjorbekk i Arendal. Avgiftningsposten ønsker at vi kommer 
regelmessig og holder møter der. Komiteen har besluttet å foreløpig avholde ad-hoc møter 
etterhvert som vi finner tjenestevillige som kan være med. På lengre sikt ønsker vi å få til 
jevnlige møter. Komiteen har derfor vært i kontakt med Arendalsgruppa og vi har planlagt å 
besøke dem for å undersøke om de kan stille med tjenestevillige. 

 

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. 

 

Komiteen diskuterte på sitt siste møte hva som kan gjøres for å få flere til å gjøre tjeneste i 
komiteen. Vi vil fortsette å avholde info-møter. Medlemmene i komiteen ønsker å informere 
om tjeneste på NA-møter og aktivt prøve å rekruttere nye. Vi viderefører vårt stående tilbud 
til gruppene om å ha innledning om OR-tjeneste. 

 

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). 

 
 

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

 

Komiteen har møter hver tredje onsdag i måneden kl 18.00 i Vestre Strandgate 19a. 

 

I fellesskap 

Leder, OR-komitéen OSSK 


