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REFERAT OSSK, 02.10.19. 

 

Tilstede: 

Leder, sekretær, kasserer, RKM, varaRKM, nestleder OR-komiteen, GSR «Mandagsgruppa», 
GSR og varaGSR «Gjør det enkelt»-gruppa, GSR og varaGSR «Bak fasaden», varaGSR 
«Fredagsgruppa», GSR Vennesla Hæran og 1 kandidat til valg. 

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. 

 

Referat fra forrige OSSK-møte ble lest. 

Kommentarer: Det skulle vært 7. konsept som ble lest. (ikke 8.) 
 
Referat godkjent. 
 
Dagsorden ble opplest.  
Godkjent uten kommentarer. 
 

Rapporter fra OSSK’s betrodde tjenere: 

Leder: Fulgt med på mail. Skrevet agenda med nestleder. Satt seg inn i sakene til OSSK-
møtet.  

Nestleder: Leder leste opp rapport.   Se vedlegg. 

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

Kasserer: Sendt ut økonomi-oversikt til gruppene. Gruppa «Bak fasaden» har bidratt med kr 
2000,-  Ønsker for budsjett for 2020, må det gis beskjed til kasserer 1 – en – uke før 
dagsorden blir sendt ut.                                                                                                                                                      

RKM: Videresendt relevante mail. Skrevet og sendt rapport til Regionen og gruppene. 
Forbereder seg til Regionsmøtet 12.okt.  

Vara-RKM: Intet å tilføye. 

 

 



 

Rapporter fra gruppene: 

Mandagsgruppa: Holder møter i Vestre Strandgt. 19 A, mandager kl 18:00. Åpner dørene kl 
17:00. En god stabil gruppe med jevn oppslutning. Tema er Trinn og Tradisjoner. Holder 
Gruppesaksmøter med gruppesamvittighet. Alltid tema «Hvorfor er vi her» når det er 
nykommere på møtet.  

«Gjør det enkelt»-gruppa: Holder møter i Dronningens gt. 36. hver tirsdag kl 19:30. Godt 
besøkte møter, ca 20 – 30 stk . God servicevillighet. Opplever noe mindre oppmøte på 
Gruppesaksmøtene, når disse møtene ble flyttet til etter Tilfriskningsmøtet.  God økonomi. 
Fulle temalister. 

«Bak fasaden»-gruppa: Holder to møter i uken; torsdag og søndag, begge dagene kl 18:30 i 
Vestre Strandgt. 19 a. Torsdager har godt besøkte møter, stort sett de samme som gjør 
servise. Har fått noen mye medlemmer. Søndager noe mindre besøkte. Samme som gjør 
service. Jevnt over god økonomi.  

Vennesla Hæran-gruppa: Holder møter i Tjønnvollveien, Vennesla, hver onsdag kl 18:00. 
Åpner dørene 30 min. før. Greit oppmøte og god økonomi. Holder gruppesaksmøter siste 
onsdagen i mnd.  

Fredagsgruppa: Holder møter i Vestre Strandgt. 19a, hver tirsdag og fredag kl 18:00. Greit 
besøkte møter. Økonomien går rundt og en ok servicevillighet. 

 

Rapporter fra OSSK’s underkomiteer: 

OR-komiteen: Nestleder leste opp rapport.    Se vedlegg                                                                                          
Har også sendt ut budsjett. Økt med kr 1000 pga reisegodtgjørelse til ARA Bygland.                                                                                       

                                                                 

 Saker OSSK: 

1) VALG: 
Leder Aktivitetskomiteen (rusfri tid 2 år, varighet 1 år) En gruppe fremmer en 
kandidat som også er tilstede. OSSK går i gjennom vedtatte valgprosedyrer. 
Kandidaten ble enstemmig valgt. 
 
 

2) Vil gruppene at området skal arrangere Bragdøya 2020, og har da gruppene 
tjenestevillige å stille opp med? Sak fra Mandagsgruppa. 
Noe drøfting rundt bordet. 
FOR: 5 grupper.  
Aktivitetskomiteen har nå en leder og der er flere som stiller med tjenestevillighet.  
  
Full enighet fra gruppene om å la området arrangere Bragdøya 2020. 
  

3) Vil gruppene at Aktivitetskomiteen skal lage et arrangement på nyttårsaften? Sak 
fra Aktivitetskomiteen. 
FOR: 5 grupper. 
 



 

Med samme grunnlag som sak 2, er alle gruppene enige om å arrangere Nyttårsfest 
2019/20. 
 

4) Mail fra Aktivitetskomiteen. Saken faller bort, med bakgrunn av sak 1. 

 

Saker fra Regionen:  

VALG: 

a) Leder (rusfri tid 4 år, varighet 2 år) Ingen kandidater 
b) Sekretær (rusfri tid 3 år, varighet 2 år). Ingen kandidater 
c) Varakasserer (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) Ingen kandidater 
d) Leder Litteraturkomiteen (rusfri tid 3 år, varighet 2 år)                                                      

En gruppe har kandidat, og får støtte fra alle gruppene om å stille til valg i Regionen. 
e) Kasserer Litteraturkomiteen (rusfri tid 4 år, varighet 2 år) Ingen kandidater 
f) Leder Webkomiteen (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) Ingen kandidater 
g) OR-koordinator (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) Ingen kandidater 

2) Budsjett 2020. Alle betrodde tjenere i regionen sender inn sine budsjetter og ser på 
budsjettforslaget, dette skal være sendt ut i god tid slik at vi har mulighet til å 
godkjenne det.                                                                                                                                              
- Budsjettet er minus. 3 grupper går ikke for dette.                                                       
Kommnetar fra RKM: Er endring i det siste budsjettet som ligger m/Agendaen. Ønsker å 
vite hvilke poster gruppene reagerer på, og hva som må kuttes.                                              
1) må legge inn budsjett for de verv som ikke er besatt + budsjett for Servicekonferansen 
2) Hvorfor budsjetterer FU med hotell når de bor i nærheten?   

Konklusjon: Budsjett ikke godkjent m/kommentarer som RKM tar med seg til 
Regionsmøtet. 

3) Regional Facebook-side. OØSK ønsker en regional NA Facebook-side slik at vi kan nå 
ut til flere.                                                                                                                                         
Utgår, med bakgrunn i at OSSK har tidligere sagt nei til FB-side. Mangler også nye 
opplysninger /info ang hvordan siden skal se ut. 

4) Sak ang saker i EDM. Utgår. Er tidligere vedtatt i OSSK. 

5) Web-komiteen bes om å fornye websiden. Utgår. Er tidligere vedtatt i OSSK. 

6) Misligholdelse av verv. Å avstå fra å delta på Regions komitemøtene mer enn 2 
møter etter hverandre, kan av sted komme at man da blir fjernet fra vervet på 3. 
møtet. Aktuelle: Nestleder.                                                                                                      
RKM får tillitt til å vurdere saken.    

 

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   okt. 2020 

• RKM      nov. 2019 

• VaraRKM     febr. 2020 
 

Avslutter møtet med bønn om Sinnsro. 

 

 

 

 

 



Rapport fra Nestleder, okt.-19. 

 

Hei. 
 
Jeg er i dag forhindret fra å komme da jeg har barna hos meg for høstferien. 
Her følger en liten rapport om hva jeg har foretatt meg siden sist møte i Ossk; 
 
Jeg har siden sist gått på forskjellige møter, vært på møte i litteraturkomiteen. Jeg har møtt med 
leder og annet medlem av Ossk for å utarbeide agenda for i dag. I tillegg har jeg lest mail, deriblant 
en halsbrekkende mail med delegathistorie som jeg antagelig blir ferdig med til neste år :) 
 
I kjærlig service 
 
Jeanette, nestleder 
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OR-KOMITEEN – RAPPORT TIL OSSK OKTOBER 2019 

 

Institusjonsmøtene i Krs. Fengsel og ARA Kristiansand blir avholdt planmessig. På ARA 
hender det ofte at ett av panelmedlemmene melder frafall, men de to gjenværende 
gjennomfører møtene. Komiteen sliter med å finne kvinnelige medlemmer som har mulighet 
til å gjennomføre møter i Evje Fengsel, og vi ber derfor innstendig om at interesserte tar 
kontakt med komiteen snarest mulig.  

Komiteen vil forøvrig avholde et OI-oppdrag for noen av de ansatte ved fengselet i 
begynnelsen av oktober. 

Forrige måned avholdt komiteen et info-møte om H&I/OI-tjeneste. Det er nå ett år siden 
forrige gang, og oppslutningen tredoblet seg til hele tre fremmøtte denne gangen! Alle de 
fremmøtte ytret ønske om å gjøre tjeneste i komiteen. Vi er veldig fornøyde med dette, men 
samtidig synes vi det er skuffende at ingen av panelmedlemmene på institusjonene møtte opp 
på møtet. 

Lørdag den 16. november blir det workshop i regi av Fellesskapsutviklingskomiteen. 
Klokkeslett er foreløpig ikke satt. Første del av workshopen vil handle om å «tiltrekke 
medlemmer til service», mens andre del går mer direkte inn på H&I/OI. Workshopen holdes i 
Vestre Strandgate 19a. Vi ber om at GSR-ene opplyser om dette på gruppesaksmøtene. 

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). 

 
 

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

I fellesskap 

 

OR-komitéen OSSK 




