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REFERAT OSSK, 04.09.19. 

 

Tilstede: 

Leder, sekretær, kasserer, RKM, varaRKM, leder OR-komiteen, nestleder OR-komiteen, GSR 
«Mandagsgruppa», GSR og varaGSR «Gjør det enkelt»-gruppa, varaGSR «Bak fasaden», GSR 
og varaGSR «Fredagsgruppa», GSR «Torsdagsklubben og 2 observatører. 

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 8. Konsept ble lest i sin helhet. 

Selvransakelse 

1) Hvordan kommer tjenestene vi utfører til gode for vår felles velferd? 

-ingen kommentarer 

2) På hvilke måter bidrar vi til NA-enhet, i området vårt og utenfor området vårt? 

-gjennom NA-strukturen; der betrodde tjenere er med på å bidra 

-i området v/jevnlige områdemøter(OSSK),  

-vi har representanter fra området i regionen 

-nettsiden vår 

-hvis vi har fokus ved å etterleve trinn og tradisjoner etter beste evne, samt 
konsepter når vi gjør tjeneste 

3) Hvordan utøver vi gruppesamvittighet i tjeneste? 

-legge egenviljen til side 

-vi har konsensus 

-gruppeselvransakelse på gruppesaksmøter + OSSK 

-bruker gruppesamvittighet når det taes avgjørelser 

 

Referat fra forrige OSSK-møte ble lest. 

Kommentarer: Det ble sendt ut feil rapport fra OR-komiteen. 
   Under «Saker fra OSSK», Valg: Nestleder: rusfri tid 2 år, ikke 3 år. 
Referat godkjent. 
 
Dagsorden ble opplest.  
Godkjent uten kommentarer. 



 

 

Rapporter fra OSSK’s betrodde tjenere: 

Leder: Skrevet dagsorden. Fulgt med på mail. Hatt dialog med RKM. Gått gjennom 
retningslinjene 

Sekretær: Lest mail, skrevet og sendt ut referat til grupper og underkomiteer. Informerer om 
at hun blir borte fra OSSK-møtet 4. desember. 

Kasserer: Sendt ut økonomi-oversikt til gruppene. Gjør det enkelt-gruppa har bidratt med kr 
3000,-                                                                                                                                                      
Saldo pr d.d.: kr 48.087,24                

RKM: Videresendt mail. Har hatt fokus på å sette seg inn i EDM-saken, og forbereder rapport 
til Regionen som også blir sendt ut til gruppene.                                                                         
Oppfordrer grupper/medlemmer til å sette seg inn i EDM-strukturen. 

Vara-RKM: Jobbet med å oppdatere endringene fra 2017 og 2018 + loggboka. 

Rapporter fra gruppene: 

Mandagsgruppa: Holder møter i Vestre Strandgt. 19 A, mandager kl 18:00. Åpner dørene kl 
17:00. Alle verv besatt. Fått varaGSR. Fult rundt bordet på møtene. Hatt selvransakelse ang 
service. Har en tapt nøkkel –tar ansvar for omkostningene og trenger en ny nøkkel. 

«Gjør det enkelt»-gruppa: Holder møter i Dronningens gt. 36. hver tirsdag kl 19:30. 20 – 30 
stk på møtene for tiden og har gode møter. Har byttet tidspunkt for GSR-møter til etter 
tilfriskningsmøtet. Mye servicevillighet og har alle verv besatt. 

«Bak fasaden»-gruppa: Holder to møter i uken; torsdag og søndag, begge dagene kl 18:30 i 
Vestre Strandgt. 19 a. Tjenestevilligheten er tilbake, alle verv besatt og møtene forblir i 
gruppa som nå. Eventuelt ta stilling til å dele opp til to grupper på nytt, etter nyttår. Stigende 
økonomi. Gode møter. Tema er trinn og tradisjoner og torsdagen er nå «trinn-møte».  

Torsdagsklubben: Møter i Lund kirke, kl 19:00. Bra besøkte møter og alle verv besatt. 

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

Rapporter fra OSSK’s underkomiteer: 

OR-komiteen: Leste opp rapport.  Se vedlegg 1.                                                                     
Rapport for august mnd.                  Se vedlegg 2.                                                                                                                         

Melding fra panelleder i Evje Fengsel: Har 6 på lista, men ett – 1- medlem kan gjøre tjeneste 
for tiden. Kvinner i fellesskapet oppfordres til å ta service!    

Aktivitetskomiteen:  Leder leste rapport.  Se vedlegg.                                                                  

 Saker OSSK: 

1) VALG: 



 

 

Nestleder (rusfri tid 2 år med 1 års varighet) En gruppe fremmet en kandidat og som                                   
-     er tilstede. OSSK går igjennom vedtatte valgprosedyrer. Kandidaten ble enstemmig                                              
.      valgt.                                                                                                                                                                        

        Leder Aktivitetskomiteen (rusfri tid 2 år, varighet 1 år) Ingen kandiater. 

 

2) Justering og godkjenning av retningslinjer for OSSK.                                                     
Kommentar:  
-Spørsmål ang beslutning rundt budsjetthåndtering. Svar: Budsjetter vil alltid 
diskuteres og skal ha konsensus for godkjenning.  
-Retningslinjer + verv er nå samlet. 
-ønsker noen å revidere noen av disse, taes det opp som en sak gjennom en gruppe.  
 
Godkjent av alle gruppene. 
 

3) Vil gruppene at området skal arrangere Bragdøya 2020, og har da gruppene 
tjenestevillige å stille opp med? Sak fra Mandagsgruppa. 
FOR: 3 grupper. Har tjenestevillige. 
MOT: 2 grupper. Begge gruppene har kommentar på at grunnen er at komiteen ikke 
har leder eller nestleder. Om ikke Aktivitetskomiteen er oppe og går, er muligheten å 
opprette en Ad-hock komite. Mangler allikevel leder og nestleder.  
 
Saken går videre til neste møte. 
 

4) Vil gruppene at Aktivitetskomiteen skal lage et arrangement på nyttårsaften? Sak 
fra Aktivitetskomiteen. 
FOR: 3 grupper 
MOT: 2 grupper. Med bakgrunn i at komiteen ikke har leder eller nestleder. 
 
Saken går videre til neste møte. 

 

Saker fra Regionen:  

VALG: 

1) Leder (rusfri tid 4 år, varighet 2 år) 
2) Sekretær (rusfri tid 3 år, varighet 2 år). 
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:  
Ingen saker. 



 

 

Verv i OSSK 

• Leder på valg      mars 2020 

• Nestleder på valg    sept. 2020 

• 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. 
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OR-KOMITEEN – RAPPORT TIL OSSK SEPTEMBER 2019 

 

Siden sist har samtlige oppsatte H&I-møter blitt avholdt, både i fengselet og på institusjonene.  

Det ser nå ut til at det snarlig kan avholdes møter i Evje Fengsel. Det vil bli holdt to møter for 
hver gang vi er på besøk på hhv. lukket og åpen avdeling. Komiteen vil i løpet av oktober 
også avholde et OI-oppdrag for noen av de ansatte ved fengselet. 

Komiteen har hatt en evaluering av møtene på ARA Bjorbekk etter endt prøveperiode. På 
tross av at villigheten lokalt er blåst bort, så klarer vi å organisere møtene ved hjelp av villige 
tjenere fra Kristiansand og omegn. Vi blir godt mottatt, og vi opplever god respons på disse 
månedlige møtene. Komiteen ønsker derfor å opprettholde dette tilbudet til klientene på 
Bjorbekk. Det er derfor opprettet et eget panellederverv for formålet. 

Komiteen kommer til å holde et informasjonsmøte om å gjøre HI/OI-tjeneste. Møtet holdes 
tredje onsdag i september kl 18:00. Vi oppfordrer alle som enten allerede gjør HI/OI-tjeneste, 
eller som har et ønske om det, om å komme. Etter informasjonsmøtet er ferdig avholder 
komiteen ordinært møte. 

Komiteen har vært i kontakt med FU for å begynne planleggingen av workshopen. FU har 
foreslått to datoer i oktober, men vi ser at dette kan medføre noe knapp tid til planlegging. Vi 
vil sette endelig dato sammen med FU i løpet av kort tid.  

Komiteen har et konstant behov for villige tjenere i komiteen. Det er gruppene som har 
opprettet komiteen. Vi ber derfor gruppene til å være sitt ansvar bevisst og sende villige 
tjenere til oss. 

 

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 på ARA Bjorbekk (2 års rusfri tid, tjenesteperiode 1 år). 
• plakatansvarlig (6 mnd. rusfri tid, tjenesteperiode 1 år). 

 
 

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

I fellesskap 

 

OR-komitéen OSSK 
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OR-KOMITEEN – RAPPORT TIL OSSK AUGUST 2019 

 

Alle møtene i sommer har blitt planmessig avholdt. Dette gjelder både i fengselet såvel som 

på ARA. Vi har endelig fått ny panelleder på ARA, noe som sikrer at vi får kontinuitet på 

møtene fremover. I påvente av at noen stiller til valg som panelleder i Kristiansand Fengsel, 

har en villig tjener midlertidig tatt på seg oppgaven med å organisere møtene der. Komiteen 

har nå avholdt tilsammen tre møter på ARA Bjorbekk, og vi vil snart ta en evaluering internt 

før vi tar en avgjørelse om disse møtenes fremtid.. Det er foreløpig ikke avholdt møter på 

Evje, men panelleder har god oppfølging opp mot kontaktpersonen i fengselet. 

Komiteen kommer til å holde et informasjonsmøte om å gjøre HI/OI-tjeneste. Møtet holdes 

tredje onsdag i september kl 18:00. Vi oppfordrer alle som enten allerede gjør HI/OI-tjeneste, 

eller som har et ønske om det, om å komme. Etter informasjonsmøtet er ferdig avholder 

komiteen ordinært møte. 

 

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). 

 

 

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

 

I fellesskap 

Leder, OR-komitéen OSSK 



Rapport fra Aktivitetskomiteen. 

 

Aktivitetskomiteen avholdt møte onsdag 14.08.19. i Vestre Strandgt. 19. Det var 6 personer tilstede, 

hvorav 3 – 4 var nye medlemmer i Aktivitetskomiteen, og stemningen var positivtil å fortsette å lage 

arrangementer i Område Sør. 

Aktivitetskomiteen har pr. d.d. de fleste verv besatt, foruten Leder og Nestleder. 

 

For leder 

(sekretær) 


