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REFERAT OSSK, 01.05.19. 

 

Tilstede: 

Leder, varaRKM, sekretær, leder OR-komiteen, leder Aktivitetskomiteen, GSR 
«Mandagsgruppa», GSR «Bak fasaden», varaGSR i «Fredagsgruppa», GSR «Torsdagsklubben, 
og GSR «Åpen dør». 

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 5. Konsept ble lest i sin helhet. 

Dagsorden ble opplest.  
Godkjent uten kommentarer. 
 
Referat fra forrige OSSK-møte ble lest. 

Godkjent.  

Kommentar fra sekretær; som beklager at rapport fra vara RKM ikke kom med som vedlegg. 

Rapporter fra OSSK’s betrodde tjenere: 

Leder: lest rapporter og svart på mail, skrevet agenda, fått oppdatering fra kasserer, sendt 
mail til utleier av lokalet ang utgangsdør som er vanskelig å låse. 

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

Kasserer: Leder leser opp meld fra kasserer: Kassabeholdning pr 1. mai: kr 45.857,-               
Da er husleie på kr 3000 og overføring til OR-komiteen på kr 2464 betalt.  

varaRKM: Lite mail – ingenting fra Regionen. Savner at sakene fra Regionen blir raskere 
tilsendt områdene. 

Rapporter fra gruppene: 

Mandagsgruppa: Holder møter i Vestre Strandgt. 19 A, mandager kl 18:00. God stabil 
gruppe. Fokus på å ha en god atmosfære på både GRS-møtene og tilfriskningsmøtene. Noen 
nykommere. God oversikt over økonomien.  

«Bak fasaden»-gruppa: Holder to møter i uken; torsdag og søndag, begge dagene kl 18:30  i 
Vestre Strandgt. 19 a. Alle verv besatt, bortsett fra ett verv på søndagene. Mye de samme 
medlemmer som tar verv, så kan til tider være utfordrende med servicevilligheten. Tilskudd 
av nye medlemmer. Gode møter. Stabil økonomi. 



Torsdagsklubben: Møter i Lund kirke, kl 19:00. Godt besøk av nykommere og institusjoner. 
God servicevillighet og alle verv besatt. Har mye fokus på nykommeren. Ok økonomi. 

Fredagsgruppa: Holder møter i Vestre Strandgt. 19a, hver tirsdag og fredag kl 18:00. Stabile 
medlemmer og gode møter. Alle verv besatt. Økonomien går rundt. Endrer møtestrukturen 
på fredagene, og vil bli lik tirsdagsmøtene. 

Åpen dør: Holder åpne møter i Lund kirke («Ungdomsloftet») kl 19:30, hver onsdag. Mange 
på møtene, også besøk av institusjoner. Stabil gjeng, med noe tilskudd av nye medlemmer. 
Fokus på nykommeren. Ok økonomi. 

Rapporter fra OSSK’s underkomiteer: 

Aktivitetskomiteen: Leser rapport. Se vedlegg. 
Kommentar:      
1) Retningslinjene for Aktivitetskomiteen er ikke godkjent og bør sendes ut til
gruppene som en sak.
2) Savner rapporter fra komiteen ved fravær på OSSK-møtene.

OR-komiteen: Leste opp rapport. Se vedlegg.  
Komiteen er i tillegg i gang med å sette sammen anbefalinger for gjennomføring av 
stempelordningen til gruppene. Kommer med disse til neste OSSK-møte.  

Saker OSSK: 

1) Valg av nestleder i OSSK. Rusfri tid 3 år med 1 års varighet.  ---
Ingen kandidater. 

2) Ønsker gruppene å fortsatt ha en Aktivitetskomite? Hvis ja, hva kan komiteen
eventuelt jobbe med å arrangere? Har gruppene noen forslag?  -
-Avstemning: JA: 5     NEI: 0     Alle gruppene som var tilstede ønsker at
Aktivitetskomiteen fortsetter som før.
–Div forslag fra gruppene: Nyttårsfeiring 2019/20, Bragdøya 2020, St.Hans feiring.
Mandagsgruppa har tidligere kommet med forslag om arrangement på Evje i
sommer, siden Bragdøya 2019 utgår.

3) Aktivitetskomiteen ønsker å avholde et arrangement på Sankthans 23. juni 2019.
Budsjettet for arrangementer er vedlagt.
Alle gruppene er positive til arrangementet og budsjettet godkjennes.

Saker fra Regionen: 

VALG 

1) Leder (rusfri tid 4 år, varighet 2 år)
2) Varakasserer (rusfri tid 3 år, varighet 2 år)
3) Kasserer Litteraturkomiteen (rusfri tid 4 år, varighet 2 år)
4) Leder Webkomiteen (rusfri tid 3 år, varighet 2 år)
5) Leder Servicekonferansen 2020 (rusfri tid 3 år, (varighet ad-hoc)
6) Leder ECCNA (rusfri tid 3 år, varighet ad-hoc)
7) OR-koordinator (rusfri tid 3 år, varighet 2 år)

-Ingen kandidater.



 

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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Rapport Aktivitetskomiteen April 2019 

 

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

 -Aktivitetskomiteens formål er å spre budskapet om tilfriskning gjennom å 
arrangere fester/tilstelninger og arrangementer. 

-Vi ønsker å lage SanktHansfest 23 Juni. 

Vi vil gjerne ha flere medlemmer til å tjenestegjøre sammen med oss, og vi 
oppfordrer GSR’ene til å opplyse sine medlemmer om dette. 

Ledige verv: 

NestLeder 1 års varighet (1års rusfri tid) 

 

 

I fellesskap   

Anne Randi                        
Leder, Aktivitetskomiteen 
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OR-KOMITEEN – RAPPORT TIL OSSK MAI 2019 

 

Møtene i Kristiansand Fengsel og på ARA blir foreløpig planmessig avholdt. Vi er uten 
panelledere begge steder. Komiteen trenger derfor sårt villige tjenere som kan ta over disse 
vervene. Uten villige tjenere er det usikkert hvor lenge vi klarer å opprettholde disse møtene. 
Det er derimot stor villighet til å gjøre tjeneste på H&I-møter, spesielt på de møtene som 
avholdes på behandlingsinstitusjoner. Vi har derfor besluttet å få i gang møter på ARA 
Bjorbekk. I begynnelsen prøver vi med 1-2 møter i måneden. Komiteen har vært i kontakt 
med Arendalsgruppa, og vi inkluderer medlemmer derfra når tjenestelistene settes opp. 
Komiteen vil ta en evaluering etter tre måneder for å se om dette er noe vi har kapasitet til 
fremover. 

 

Komiteen er i dag i Vennesla hos Vennesla Hæran for å holde innledning om service. Vi 
minner om komiteens stående tilbud om å komme å ha innledning om OR-tjeneste.  

 

Komiteen har et ønske om å invitere FU for å prate om service. Vi setter opp et budsjett på 
neste OR-møte, og vi planlegger å sende dette ut som en sak til gruppene etterpå. 

 

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 


