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REFERAT OSSK, 03.04.19. 

 

Tilstede: 

Leder, varaRKM, sekretær og leder i OR-komiteen. 

 

Med bakgrunn i at det ikke var representanter fra noen av gruppene til stede, ble det tatt 
beslutning om å avlyse OSSKmøtet. 

Vedlegger rapport fra vara RKM og OR-komiteen som er sendt sekretær på mail. 

 
 

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 
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OR-KOMITEEN – RAPPORT TIL OSSK APRIL 2019 

 

Møtene i Kristiansand Fengsel og på ARA går som de skal. Vi er uten panelledere begge 
steder. Komiteen trenger derfor sårt villige tjenere som kan ta over disse vervene. Uten villige 
tjenere er det begrenset hvor lenge vi klarer å fortsette med møtene. 

Komitéen har vært på ARA i Kristiansand og hatt et OI-oppdrag for de ansatte i Basis. Vi 
benyttet anledningen til å oppfordre ARA til å sende folk på flere møter enn de gjør i dag. 
Etter presentasjonen fikk vi bl.a. spørsmål om LAR-pasienters forhold til NA. Vi understreket 
at LAR-pasienter er velkomne i NA på lik linje med andre rusavhengige. 

Komiteen behandlet på sist møte et forslag om å invitere FU til å prate om service. En samlet 
komite ønsker dette, men endelig beslutning ble ikke tatt. Komiteen ønsker å avklare et 
eventuelt tidspunkt med Aktivitetskomiteen, slik at eventuelle arrangementer ikke kolliderer 
eller er for nært opptil hverandre. 

Vi viderefører vårt stående tilbud til gruppene om å ha innledning om OR-tjeneste. Vi har fått 
en henvendelse fra Vennesla Hæran, og vi kommer til å ha innledning der. 

 

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). 

 
 

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

 

I fellesskap 

Leder, OR-komitéen OSSK 


