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REFERAT OSSK, 07.08.19. 

Tilstede: 

Leder, sekretær, leder OR-komiteen, nestleder OR-komiteen, RKM, varaRKM, GSR 
«Mandagsgruppa», GSR «Gjør det enkelt»-gruppa, varaGSR «Bak fasaden», varaGSR 
«Fredagsgruppa», GSR «Torsdagsklubben 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 6. Konsept ble lest i sin helhet. 

Dagsorden ble opplest.  
Godkjent uten kommentarer. 

Referat fra forrige OSSK-møte ble lest. 

Godkjent uten kommentarer. 

Rapporter fra OSSK’s betrodde tjenere: 

Leder: Hatt ferie, men fulgt med på og lest mail. Bl. a vært henvendelse fra Coop Lumber ang 
arrangement på Bragdøya ifm deres vaktlister, «Vennesla Hær`an» som ønsket info ang 
opprettelse av Vipps.  

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

Kasserer: Ut: Husleie 3. kv, kr 3 000. Inn: 7. trad. Fra Mandals-gruppa, kr 1 200 og fra 
Fredags-gruppa kr 2 500.      
Saldo pr d.d.: kr 45.087,24      

RKM: Vært på Regions møte. Har laget og sendt ut rapport til gruppene og underkomiteer. 
EDM-saken var et stort tema på Regions møte. Mangel på at saker fra EDM blir sendt ut til 
gruppene. RKM ønsker at en  gruppe i OSSK kan fremme en sak på dette. 

Vara-RKM: Vært på Regions møte. Ellers intet å tilføye. 

Rapporter fra gruppene: 

Mandagsgruppa: Holder møter i Vestre Strandgt. 19 A, mandager kl 18:00. Åpner dørene kl 
17:00. Møtene varer 1 time etter at innleder har åpnet møtet for deling. Tema er vekselsvis 
Trinn og Tradisjoner. Oppfordrer til service og har fokus på inkludering. God 
gruppesamvittighet og god atmosfære. Bra og stabil gruppe. 



 

 

«Gjør det enkelt»-gruppa: Holder møter i Dronningens gt. 36. Godt besøkte møter. Bra 
økonomi. Åpent speak siste tirsdagen i hver mnd. God servicevillighet. Fyller temalistene 
fort. 

«Bak fasaden»-gruppa: Holder to møter i uken; torsdag og søndag, begge dagene kl 18:30 i 
Vestre Strandgt. 19 a. Gode møter. Har slitt noe med servicevillighet i sommer. Vurderer å 
dele opp de 2 møtene til 2 grupper. (noe uvisst ennå)  

Torsdagsklubben: Møter i Lund kirke, kl 19:00. Godt besøkte og fine møter. Alle verv besatt 
og god økonomi.  

Fredagsgruppa: Holder møter i Vestre Strandgt. 19a, hver tirsdag og fredag kl 18:00. Greit 
besøkte møter. Opplever dårlig servicevillighet. Ok økonomi.. 

Rapporter fra OSSK’s underkomiteer: 

Aktivitetskomiteen: Leder leser opp mail fra leder som trekker seg fra leder-vervet i 
komiteen.                                                                                                                                       
Rapport fra St.Hans-feiringen; se vedlegg                                                                                                                                                                  

OR-komiteen: Leste opp rapport.  Se vedlegg.                                                                   

 Saker OSSK: 

1) VALG: 

Nestleder (rusfri tid 3 år med 1 års varighet) Ingen kandidater. 

        Sekretær (rusfri tid 1 år, varighet 1 år) 

En gruppe fremmer sittende sekretær. OSSK går i gjennom vedtatte valgprosedyrer. 
Kandidaten ble enstemmig valgt. 
 

2) Hvis noen av OSSK sine valgte medlemmer avstår fra å delta på OSSK-møtene 2 
møter etter hverandre, kan de bli fjernet fra vervet på det 3. møtet. 
Gruppesamvittigheten på dette møtet avgjør den videre saksgangen. Medlemmet 
får muligheten til personlig å være tilstede på dette møtet hvis det enkelte 
medlemmet ønsker det.                                                                                               
Aktuelle: Kasserer, RKM og Leder Aktivitetskomiteen. 

Kasserer: Drøfting rundt vedrommenes servicevillighet. Det ble minnet om 
informasjon som kandidaten gav før han ble valgt. Konklusjon: Enighet om at kasserer 
har tillit og fortsetter i vervet.                                                                                                                                                   
RKM: Spørsmål til vedkommende – der RKM informerer om årsaken til fraværet. 
Konklusjon: Enighet om at RKM har tillit og fortsetter i vervet. 

3) Justering og godkjenning av retningslinjer for OSSK.  

Drøfting rundt bordet, bl.a.:                                                                                                             
-hva er endring? –unntak fra konsensus i buskjett?  –vedtak fra 2017 og 2018 må 



 

oppdateres, -forslag om nedsettelse av Ad-hoc komite for å gå gjennom loggboka og 
oppjustere retningslinjene. 

Konklusjon: Vara RKM og RKM utarbeider retningslinjene som er pr i dag + Loggbok 
fra 2017 og 2018.  Sendes ut til gruppene og saken går videre til neste møte. 

4) Skal OR-komiteen invitere FU for å holde en workshop om service?  
Konklusjon: Full enighet fra gruppene om å støtte OR-komiteen til å invitere FU. 

Saker fra Regionen:  

VALG: 

1) Leder (rusfri tid 4 år, varighet 2 år) 
2) Sekretær (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) En gruppe fremmer en kandidat, som er 

tilstede. Alle gruppene stiller seg bak kandidaten. 
3) Varakasserer (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
4) Leder Litteraturkomiteen (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
5) Kasserer Litteraturkomiteen (rusfri tid 4 år, varighet 2 år) 
6) Leder Webkomiteen (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
7) OR-koordinator (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 

 

Eventuelt:  

 
En gruppe fremmer forslag om å arrangere Bragdøya 2020. Ønsker gruppene at OSSK 
skal arrangere Bragdøya 2020? Og har gruppene servicevillighet å stille med? 

Verv i OSSK 

• Leder på valg      mars 2020 

• Nestleder på valg    ledig nå 

• Sekretær     aug.  2020 

• Kasserer     mars 2020 

• Leder i OR-komiteen    jan. 2020 

• Leder i Aktivitetskomiteen   ledig nå 

• RKM      nov. 2019 

• VaraRKM     febr. 2020 
 

Avslutter møtet med bønn om Sinnsro. 

 

 

 

 



REGNSKAP SANKTHANS FEIRING 2019                                                         

 

    INN      UT 

Registrering og lodd   3435 

Husleie         2000 

Varer på Rema 1000       1718,63 

Varer på Europris       585,10 

 

     3435     4303,73 

 

 

Festen gir da ett underskudd på 868,73 

 

Det kom en del mindre medlemmer enn budsjettert og noen kom 

senere og betalte en mindre sum. 

 

 

Kasserer i 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 


