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REFERAT OSSK, 08.01.2020. 

 

Tilstede: 

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

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 1. Konsept ble lest i sin helhet. 

 

Referat fra forrige OSSK-møte ble lest. 

Referat godkjent uten kommentarer.  
 
Dagsorden ble opplest.  
-Sak ang valg av leder OR-komiteen er ikke kommet med på dagens agenda. Kommer neste 
OSSK-møte i februar. Dagsorden godkjent. 
 

Rapporter fra OSSK’s betrodde tjenere: 

Leder: Var borte forrige møte, og takknemlig for at nestleder stiller opp.  Skrevet agenda 
med nestleder og fulgt med på Web-sidene  

Nestleder: Skrevet dagsorden, skrevet og lest mail, samt gått på forskjellige NA-møter.  

Sekretær: Var borte sist møte. Vært oppdatert på mail. 

Kasserer: Sendt ut økonomi-oversikt til gruppene. Det har kommet en henvendelse fra 
banken om en konto som ikke er i bruk. Har sendt ut spørsmål til gruppene om den skal 
avsluttes. Kommet inn kr 1000 fra Mandalsgruppa. Blir fraværende neste OSSK møte. 

Ber innstendig om gruppene kan komme med en egnet kandidat til kasserervervet. 
Nåværende kasserer har sittet ut sin periode.  

RKM: Oppdaterer seg på vervinstruksjonene. Lest og sendt ut aktuelle mail.  

 

 



 

Rapporter fra gruppene: 

Mandagsgruppa: Holder møter i Vestre Strandgt. 19 A, mandager kl 18:00. Åpner dørene kl 
17:00. Gode møter, fullt med folk rundt bordet og opplever god stemning  

«Gjør det enkelt»-gruppa: Holder møter i Dronningens gt. 36. hver tirsdag kl 19:30. Åpent 
møte siste tirsdag i måneden. Godt besøkte møter. Alle verv besatt og god økonomi. Penger 
er fordelt på området, Regionen og EDM.  

«Bak fasaden»-gruppa: Holder to møter i uken; torsdag kl 18:30 og søndag kl 15:00 i Vestre 
Strandgt. 19 a. Søndagsmøtene er mindre besøkt og vil bli evaluert etter en stund. Gode 
møter. Økonomien noe dårlig, men klarer faste utgifter.  

Torsdagsklubben»: Holder møter i Lund kirke hver torsdag kl 19:00. Opplever god 
servicevillighet og har alle verv besatt. Også nykommere tar verv. God økonomi.  

«Fredags-gruppa»: Holder møter i Vestre Strandgt. 19 a, hver tirsdag og fredag kl 18:00. 
Tema tirsdag: Trinn/Tradisjoner, fredag: variert tema. Noe dårlig besøk. Alle verv besatt og 
økonomien går rundt. 

Rapporter fra OSSK’s underkomiteer: 

OR-komiteen: Nestleder leste opp rapport.    Se vedlegg                                                                                           

Aktivitetskomiteen: Leder leste opp rapport.  Se vedlegg    

Går gjennom regnskap fra Nyttårsaften 2019/20.  Se vedlegg.                                                                                                         

                                                                 

 Saker OSSK: 

1) VALG: 
VaraRKM: (rusfri tid 2 år, varighet 1 år) Ingen kandidater.  
 

2)  Eventueltsaker som kommer opp til neste OSSK-møte: 
       Saker fra Fredagsgruppa: 
1) Sak ang Facebook-siden til NA Norge 
2) Saker ifm retningslinjene til EDM. 

Saker fra «Bak fasaden»: 
3) Ønsker at OSSK sender videre penger kun i november hvert år, ikke mars og 

november, som nå. 
4) Ønsker å endre fordelingsnøkkelen til OSSK. At alt går til Regionen i november. 

Saker fra Regionen: 

VALG: 

1) Leder, 4 års rusfri tid, 2 års varighet 
2) Nestleder, 3 års rusfri tid, 2 års varighet 
3) Vara sekretær, 3 års rusfri tid, 2 års varighet 
4) Vara kasserer, 3 års rusfri tid, 2 års varighet 
5) Kasserer Litteraturkomiteen, 4 års rusfri tid, 2 års varighet 



 

6) Leder Web, 3 års rusfri tid, 2 års varighet 
7) Leder FU, 3 års rusfri tid, 2 års varighet 
8) 2 stk OR koordinatorer, 3 års rusfri tid, 2 års varighet 

 
 

 

Verv i OSSK 

• Leder på valg      mars 2020 

• Nestleder på valg    sept. 2020 

• Sekretær     aug.  2020 

• Kasserer     mars 2020 

• Leder i OR-komiteen    ledig nå 

• Leder i Aktivitetskomiteen   okt. 2020 

• RKM      nov. 2020 

• VaraRKM     ledig nå 
 

Avslutter møtet med bønn om Sinnsro. 
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OR-KOMITEEN – RAPPORT TIL OSSK JANUAR 2020 

 

Panellederne rapporterer at møtene i fengselet, ARA Kristiansand og Bjorbekk går som 
normalt. Komiteen har fått valgt panelleder i Kristiansand Fengsel, og vi ser lyst på 
møtegjennomføringen her fremover. Det var satt opp et møte i Evje Fengsel i desember, men 
dette ble dessverre avlyst på grunn av for få tjenestevillige. Komiteen mangler nå også 
panelleder for Evje Fengsel. Dersom ingen er villige til å ta på seg dette vervet, så blir 
konsekvensen at komiteen ikke vil være i stand til å avholde møter på Evje. 

Vi har satt ned en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til endringer i infopakken som 
sendes til panelmedlemmene. Arbeidsgruppen har hatt sitt første møte, men mer arbeid 
gjenstår før et forslag kan legges frem for komiteen. 

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: 

• Leder  
• Sekretær 
• Panelleder i Arendal Fengsel  
• Panelleder i Evje Fengsel  
• 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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                                                                                                                                      07.01.20 

 

 

 

Da har aktivitetskomiteen siden sist avholdt både komité møte og nyttårsfest. 

Det meste går bra for tiden. Alle verv minus vara kasserer er besatt. På desember møtet 

valgte vi ny kasserer da forrige kasserer valgte å trekke seg. Ellers så hadde vi siste detaljer 

inn mot nyttårsfesten.  

 

Når det kommer til Bragdøya 2020 så skal vi ha kontraktsmøte i nær framtid. Så får vi håpe 

at vi kommer til enighet. Men det er fremdeles ting som må på plass før vi er i mål ang. Det å 

arrangere Bragdøya 2020.  

 

På nyttårsfesten så virket det som mange hadde det hyggelig. Antall registrerte ble ca. 45 

stk. Noe som er over er budsjett. Regnskapet er ferdig og vi vil overføre overskuddet 1 

februar så sant det ikke kommer noen uforutsette utgifter vi ikke vet om. Så alt i alt virket 

nyttårsfesten som en suksess. 

 

Neste møte i aktivitetskomiteen er lørdag 18 januar kl. 12.  

Alle er hjertelig velkommen ☺ 

 

 

 

I fellesskap……. 

 

Jens 

Leder 

Aktivitetskomiteen NAOSSK 

 

 


