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REFERAT OSSK, 05.06.19. 

 

Tilstede: 

Leder, sekretær, kasserer, leder OR-komiteen, nestleder OR-komiteen, RKM, varaRKM, GSR 
«Mandagsgruppa», varaGSR «Bak fasaden», varaGSR i «Fredagsgruppa», GSR 
«Torsdagsklubben. 

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: Spørsmål som kom opp på møtet om Bragdøya 2020 skulle vært med på 
eventuelt saker. Gruppa som nevnte dette har ingen sak på dette. Er det en sak som ønskes 
å tas opp på OSSK, må det sendes til leder. 

Rapporter fra OSSK’s betrodde tjenere: 

Leder: Sett på OSSK sine retningslinjer og loggbok, følger med på mail og fått hjelp til å sette 
opp agenda. 

Sekretær: Lest mail, skrevet og sendt ut referat til grupper og underkomiteer. Går av som 
sekretær og har mitt siste møte i aug. 

Kasserer: Har sendt ut økonomisk oversikt til gruppene. Ingen bevegelser i mai mnd, så saldo 
er uendret. Dvs : kr 45.857,-                

RKM: Videresendt innkomne aktuelle mail. Skrevet rapport til Regionsmøtet i juni, som er 
sendt ut til gruppene og underkomiteer. 

Vara-RKM: intet å tilføye. 

Rapporter fra gruppene: 

Mandagsgruppa: Holder møter i Vestre Strandgt. 19 A, mandager kl 18:00. Alle verv er 
besatt bortsett fra varaGSR. Oversikt over økonomien. Fulle temalister fram mot sommeren. 
Fokus på nykommeren og fokus på å få nye medlemmer med på Gruppesaksmøtene. (eks.: 
«Hjemmegruppe» som tema) Stabile og gode møter. 



 

«Bak fasaden»-gruppa: Holder to møter i uken; torsdag og søndag, begge dagene kl 18:30 i 
Vestre Strandgt. 19 a. Åpner 1 time før. 18 medlemmer i gruppa, der 1/3 tar verv på 
rundgang. D.v.s: alle verv besatt. Endret noe i Møterledernøkkelen, der det opplyses om 
neste møte i Kristiansand, samt oppfordrer alle til at mobilen blir lagt bort under møtet. Har 
kjøpt inn litteratur og nøkkelringer. Får betalt husleie og ser at det ligger ann til en 
oppadgående økonomi. 

Torsdagsklubben: Møter i Lund kirke, kl 19:00. Store og godt besøkte møter, med fulle 
lokaler. God oversikt over økonomien. Selger mye litteratur til medlemmer på institusjoner. 
Endring i møteledernøkkelen: Oppfordrer medlemmer til å slå av mobilen og legge den, samt 
diverse «flygende gjenstander» (snusbokser, tyggispakker, o.l.) bort under møtet. Informerer 
også om at Vipps ikke er anonymt. 

Fredagsgruppa: Holder møter i Vestre Strandgt. 19a, hver tirsdag og fredag kl 18:00. Stabile 
medlemmer og gode møter. Økonomien går rundt. Alle verv besatt. En stabil gjeng som gjør 
service. 

Rapporter fra OSSK’s underkomiteer: 

Aktivitetskomiteen: Ikke tilstede. Rapport; se vedlegg                                                                                                                                                                  

OR-komiteen: Leste opp rapport.  Se vedlegg.                                                                               
Leder legger til:                                                                                                                                           
-at komiteen starter opp nye infomøter på Bjorbekk og Evje Fengsel.                                                                                                                                                                                        
-det prekære i komiteen er mangelen på panelledere til Kristiansand fengsel og ARA 
Kristiansand. Tanker om at disse møtene må avvikles om ikke der er service-villighet til dem. 

Saker OSSK: 

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

 

Saker fra Regionen:  

1) Synlighet av pengebruk. Kasserer har sendt ut kontoutskrift + oversikt over konto. 
Mangler regnskap for 2018 og busjett 2019.  Gruppene støtter saken og ønsker mer 
synlighet. 

2) Tekst på post fra Litteraturkomiteen.  Vanskelig å svare pga lite info rundt saken. 

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 2 år, varighet ad-hoc) 
7) OR-koordinator (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 

-Ingen kandidater. 



 

   

 
Eventuelt:  
 

A) Når betrodde tjenere blir borte mer enn 2 ganger, kan de bli fratatt vervet.  
Aktuelle: kasserer, RKM og leder Aktivitetskomiteen. 
 

B) Justering og godkjenning av retningslinjer for OSSK. 
 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport Aktivitetskomiteen Mai 2019

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

– Vi er godt igang med forberedelser til  Sankthansfest, og ser frem til å
gjennomføre den, i den anledning ber vi alle gruppene i området å
informere deres medlemmer ønsker om NA-effekter til lotterigevinster.

– Adresse: Sjølyst Nodeviga

– Program:

Dørene åpner kl 1700

Speak kl 1800

Grilling/lotteri ca kl 2000

Lysmøte ca 2130

– VEL MØTT

D  ene dkl 1700, Speak kl 1800, Grilling og Lotteri 2000-2130, lysmøte 21 30

I fellesskap   
Leder, Aktivitetskomiteen
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OR-KOMITEEN – RAPPORT TIL OSSK JUNI 2019 

 

Komiteen har et umiddelbart behov for panelledere i fengselet og på ARA. Dersom ingen 
villige tjenere stiller til valg som panelledere, vil møtene i Kristiansand Fengsel trolig måtte 
avvikles i løpet av sommeren. Komiteen er klar til å begynne å avholde møter på fengselet i 
Evje så snart dette lar seg praktisk gjennomføre. På Evje vil det bli holdt to møter hver gang 
vi er på besøk: ett for lukket avdeling og ett for åpen avdeling. Det er siden sist avholdt ett 
H&I-møte på ARA Bjorbekk, og det vil bli avholdt møte også i Juni. Vi vil etter en 
prøveperiode vurdere om vi kan opprettholde disse møte på fast basis. 

 

Komiteen har ikke fått ferdigstilt forslaget om å invitere FU til å avholde en servicedag. Så 
snart komiteen er ferdig med budsjettet sendes saken ut til gruppene. 

 

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 




