Referat OSSK. 04.12.2019
Tilstede:
Nestleder, RKM, leder OR-komiteen, nestleder OR-komiteen, leder aktivitetskomiteen, GSR
mandagsgruppa, GSR bak fasaden, GSR gjør det enkelt, GSR Vennesla hæran, vara GSR
fredagsgruppa, vara GSR torsdagsklubben, 2 observatører.
Nestleder 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. 10. konsept ble lest sin helhet.
Referat fra forrige OSSK møtet ble lest.
Ingen kommentarer.
Dagsorden opplest.
Godkjent.
Rapporter fra OSSK’s betrodde tjenere:
Nestleder: Sendt og lest mail. Gått på forskjellige møter.
RKM: invitert og holdt møte angående CAR. Tatt kontakt med delegatene og spurt om råd, når det
gjelder CAR. Oversatt spørsmålene i CAR. 21. Desember klokka 12.00 blir det et nytt CAR møte i
vestre strandgate 19a. Åpner en halvtime før. Sommer EDM holdes i Egypt.
Rapport fra gruppene:
Vennesla hæran: holder møter i Tjønnvollveien, Vennesla. ( lokalene til blå kors). Hver onsdag klokka
18.00. åpner dørene en halvtime før. Godt oppmøte, ekstra mye i det siste. Første onsdagen i hver
måned er det meditasjonsmøte.
Mandagsgruppa: holder møte i Vestre Strandgate 19a hver mandag klokka 18.00. dørene åpnes
17.00. Godt besøkte møter. Holder på en time etter innleder er ferdig. God atmosfære. Kontroll på
økonomien.
Torsdagsklubben: holder møte i Lund kirke hver torsdag klokka 19.00. God økonomi. Atmosfære av
tilfriskning.
Fredagsgruppa: holder møte i Vestre strandgt. 19a tirsdag og fredag klokka 18.00. dørene åpnes en
time før. Greit besøkt, økonomien går rundt. Møtene har et bordet rundt format og varer opptil 90
minutter.
Bak fasaden: holder møte hver torsdag og søndag i vestre strandgt. 19a. torsdag starter det 18.30.
søndag er møte tidspunktet endret og starter nå 15.00. Dørene åpnes en time før. Har fokus på NAs
program.
Gjør det enkelt gruppa: holder møte i Dronningsgt. 36. hver tirsdag klokka 19.30. Åpent møte siste
tirsdag i måneden. Gode møter. Godt besøkt. Holder møte på julaften og nyttårsaften klokka 12.00
på formiddagen.
www.naossk.org

Rapport fra OSSK’s underkomiteer:
Aktivitetskomiteen: leder leste opp rapport. Se vedlegg
OR-komiteen: leder leste opp rapport. Se vedlegg.
Saker OSSK:
1) VALG:
Vara-RKM. 2års rusfri tid 1 års varighet. Ingen kandidat videre til neste gang.
2) Eventuelt: ingenting
Torsdagsklubben sender inn en sak til neste OSSK- møte angående oversettelse av CAR.
Neste OSSK er flyttet til 08.01.2019
Bønn om sinnsro
Verv OSSK:
• Leder
• Nestleder
• Sekretær
• Kasserer
• Leder OR-komiteen
• Leder aktivitetskomiteen
• RKM
• varaRKM

mars 2020
sept. 2020
aug.2020
mars 2020
jan. 2020
okt.2020
nov.2020
ledig nå

02.12.19

Siden sist møte i OSSK så har aktivitetskomiteen holdt møte og mange tjenestevillige møtte
opp, noe vi setter stor pris på.
Forberedelsene til nyttår er godt på vei. Speaker og innleder er på plass. Samtidig som vi har
besluttet og lage maten selv. De siste detaljene rundt nyttårsfesten blir lagt på desember
møte.
Vipps er ennå ikke på plass. Men håper at det ordner seg snarest.

Det er besluttet å flytte komiteens framtidige møter til tredje lørdag i mnd. fra januar 2020
kl.12-14. Å med det håper vi at deltagelsen kan bli enda bedre. Så møtet i januar blir da
lørdag 18 januar kl. 12.

Komiteens desember møte holdes 11.12.19 kl. 18. Alle er hjertelig velkommen.

I fellesskap…….

Jens
Leder
Aktivitetskomiteen NAOSSK

OR-KOMITEEN – RAPPORT TIL OSSK DESEMBER 2019

Panellederne rapporterer at møtene i fengselet og på ARA Kristiansand går som normalt. Vi
har nå også kommet i gang med faste møter på ARA Bjorbekk. Møteformatet på Bjorbekk
skiller seg noe fra møteformatet på ARA Kristiansand. Det er først en innledning, og etterpå
deler flere andre medlemmer sine erfaringer. Informasjonsdelen tas etter delingene, og da
åpner vi samtidig også opp for dialog med pasientene.
På Evje vil de første møtene bli avholdt 16. desember. Vi har fremdeles et stort behov for
kvinnelige tjenestevillige dersom vi skal kunne opprettholde disse møtene i fremtiden. Vi ber
derfor GSR-ene om å opplyse om dette i gruppene sine.
Komiteen er meget godt fornøyd med gjennomføringen av workshopen forrige måned. Omlag
20 medlemmer deltok, noe som, basert på tidligere arrangementer, må karakteriseres som godt
oppmøte. Regnskapet viser at det ble brukt 450 kroner på husleie og 861 kroner på kaffe og
mat, tilsammen kroner 1311.
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).
Web-ansvarlig

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

Leder, OR-komitéen OSSK
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