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REFERAT OSSK, 05.02.2020. 

 

Tilstede: 

Leder, nestleder, sekretær, RKM, nestleder OR-komiteen, leder Aktivitetskomiteen, GSR 
«Mandagsgruppa», GSR «Gjør det enkelt»-gruppa, GSR «Bak fasaden», GSR 
«Torsdagsklubben» og GSR og varaGSR Fredagsgruppa, GSR Mandalsgruppa 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 2. Konsept ble lest i sin helhet. 

 

Referat fra forrige OSSK-møte ble lest.  

Kommentarer: 1) Nåværende kasserer går av i mars og har da sittet sin periode. 2) Sak 2 
under eventueltsaker fra Fredagsgruppa, var det retningslinjene til Delegatene, ikke EDM. 3) 
Valg av leder ECCNA ble uteglemt. 

Referat godkjent.  
 
Dagsorden ble opplest.  
Kommentar: Regnskap for 2019 er ikke kommet med.  
 
Dagsorden godkjent. 
 

Rapporter fra OSSK’s betrodde tjenere: 

Leder: Skrevet agenda, hatt dialog med interimsstyret. Har vært og besøkt forskjellige møter.  

Nestleder: Samarbeidet med leder ifm dagsorden og lest mail.  

Sekretær: Skrevet og sendt ut referat. Holdt seg oppdatert på mail. 

Kasserer: Rapport gjennom leder: Sendt ut regnskap for januar 2020. Avsluttet konto som 
ikke er i bruk. 

RKM: Leste opp et sammendrag av tilsendt rapport fra siste Regions møte.     Se vedlegg.  

 

Rapporter fra gruppene: 



 

Mandagsgruppa: Holder møter i Vestre Strandgt. 19 A, mandager kl 18:00. Åpner dørene kl 
17:00. Jevnt over godt besøkte møter. Gruppesaksmøter siste mandagen i mnd. Har fokus på 
å inkludere nykommere. De fleste verv er besatt.  

«Gjør det enkelt»-gruppa: Holder møter i Dronningens gt. 36. hver tirsdag kl 19:30. Åpent 
speak-møte siste tirsdag i måneden. Godt besøkte møter. Gode gruppesaksmøter og ok 
økonomi.  

«Bak fasaden»-gruppa: Holder to møter i uken; torsdag kl 18:30 og søndag kl 15:00 i Vestre 
Strandgt. 19 a. Søndagsmøtene blir lagt ned 1. Mars, med bakgrunn i dårlig økonomi og lite 
oppmøte. Leieavtalen er sagt opp.                                                                                          
Torsdager har gode møter og økonomien går rundt. Har nye medlemmer som gjør service. 
Vurderer å endre møtetidene, siden det kolliderer med et annet NA-møte i byen.  

Torsdagsklubben»: Holder møter i Lund kirke hver torsdag kl 19:00. Godt besøkte møter, 
alle verv besatt. Mange nykommere.  

«Fredags-gruppa»: Holder møter i Vestre Strandgt. 19 a, hver tirsdag og fredag kl 18:00. Grei 
økonomi, gode møter og har fokus på trinn. Alle verv besatt. 

«Mandalsgruppa»: Holder møter i Store Elvegt 94 b i Mandal hver søndag kl 1730. Dørene 
åpnes en halv time før. Godt besøkte møter. Trinn som tema 1. søndag i mnd, og Tradisjoner 
3. søndagen i mnd. Bra økonomi. Dårlig med besatte verv, men får det til å gå rundt. Hatt et 
konstruktivt gruppesaksmøte og fokus på anonymiteten. 

Rapporter fra OSSK’s underkomiteer: 

OR-komiteen: Nestleder leste opp rapport.    Se vedlegg                                 
Prøver å få til et møte med Evje fengsel.                                                                                   

Aktivitetskomiteen: Leder leste opp rapport.  Se vedlegg    

                                                                                                                                                                     

 Saker OSSK: 

1) VALG: 
 VaraRKM: (rusfri tid 2 år, varighet 1 år) Ingen kandidater.  
 
Leder OR (2 års rusfri tid, 1 års varighet) En gruppe fremmer nestleder i OR-komiteen 
som kandidat. Kandidaten er tilstede. OSSK går igjennom vedtatte prosedyrer. 
Kandidaten enstemmig valgt. 
  

2) «Bak fasaden» ønsker at OSSK skal sende videre penger i november hvert år,                                           
istedenfor slik det er nå (mars og november). Området har som regel aldri noe å 
sende videre i mars. FOR: 6 grupper, MOT: Ingen. Enstemmig vedtatt.                                               
.                                                                            

3) «Bak fasaden» ønsker å endre fordelingsnøkkelen til OSSK og heller sende alt videre 
til Regionen i november hvert år, istedenfor slik det er nå. FOR: 3 grupper – MOT: 3 
grupper, BLANK: 1 gruppe. Ikke konsensus. Saken går videre.                                                                                                       
. 

4) Sak angående den norske Facebook-siden Anonyme Narkomane Norge. (Sak fra 
Fredagsgruppa). En del drøfting og kommentarer rundt bordet. Bl.a. 



 

- at NA har en folder der omfatter sosiale medier – flere brudd utfra denne folderen 
-anonymiteten blir brutt – kan skade NA som helhet 
-reklamen kan linke oss til utenforstående foretak, som vi ikke kan gå god for 
 
Denne siden skal evalueres etter 4 mnd. 4 grupper støtter punkt 1, 2, 3, og 4 i 
vedlegget til saken. 1 gruppe vil ikke ta stilling og stemmer blankt. 
 
Konklusjon: Enighet i OSSK om å ta saken med de 4 punktene videre til Regionen 
som et innspill til evalueringen de skal etter 4 mnd. Er ikke konsensus i OSSK og 
saken går videre til neste møte. 
 

5) Til Regionen 
Til retningslinjene for delegat: 
Delegaten skal rapportere utfallet av alle sakene i EDM og WSC. I tillegg skal 
delegaten redegjøre for hva delegaten har stemt, for eller imot på regionens vegne i 
de enkelte sakene, og med begrunnelse for dette. (Sak fra fredagsgruppa) 
Alle gruppene stemte for. Enstemmig vedtatt. 
 

6) Til Regionen. 
Til retningslinjene for delegat: 
I henhold til konsept 8, skal minimum av CAR (Agenda for WSC) oversettes til norsk. 
Dette gjelder minimum selve sakene (Motions) innen en måned etter at CAR er 
offentliggjort på NAWS sine sider. Det er ønskelig at forklaringer fra den/de som tar 
opp saken og kommentarene til World Board og trustees også blir oversatt til Norsk. 
(Sak fra Fredagsgruppa) 
Alle gruppene stemte for. Enstemmig vedtatt. 
 

7) OR-komiteen ber gruppene om å få kjøpe en projektor og en flip-over.  
Projektor: kr 1500,- 
Flip-over: kr 1200,-  
Total kostnad: kr 2700,- 
Vi ber området om penger til å dekke denne kostnaden. (Sak fra OR-komiteen) 
Alle gruppen stemte for. Enstemmig vedtatt. 
 
 
Eventuelt: 
-Sak fra Regionen: U.K. Støtter vi saken til U.K? (se eventuelt rapport til NAnorge.org  
– samledokument – februar 2020) 
Alle gruppene er for å støtte saken. 

 

Saker fra Regionen: 

 VALG: 

a) Leder, 4 års rusfri tid, 2 års varighet – ingen kandidat 

b) Nestleder, 3 års rusfri tid, 2 års varighet – ingen kandidat 



 

c) Vara sekretær, 3 års rusfri tid, 2 års varighet – en gruppe har en kandidat som er 
tilstede og som ønsker å stille til valg. OSSK er enige om å sende vedkommende som 
kandidat for valg i Regionen. 

d) Vara kasserer, 3 års rusfri tid, 2 års varighet – ingen kandidat 
e) Kasserer Litteraturkomiteen, 4 års rusfri tid, 2 års varighet – ingen kandidat 
f) Leder Web, 3 års rusfri tid, 2 års varighet – ingen kandidat 
g) Leder FU, 3 års rusfri tid, 2 års varighet – ingen kandidat 
h) 2 stk OR koordinatorer, 3 års rusfri tid, 2 års varighet – ingen kandidater 

 

1) Regnskap 2019. 
Ikke sendt ut, derfor ikke aktuelt.  
 

2) Ønske om å ha en fane på websiden til NA Norge som henvender seg til 
profesjonelle. En for medlemmer, og en for andre. (Sak fra Telefonkomiteen – fra 
Regions møtet okt. 2019)  
Konklusjon: Det er allerede en fane for «profesjonelle» på NAnorge.org. 
 

3) Ønske om å bruke økonomiske midler til å lage en reklamefilm. NA Norge har 
tidligere laget en reklamefilm, og denne ønsker Telefonkomiteen å oppdatere. (Sak 
fra Telefonkomiteen). 
Innspill: Ønsker at komiteen kommer med et budsjettforslag, og RKM tar med saken 
videre. 
 

4) Telefonkomiteen foreslår at Web komiteen loggfører henvendelsene de får på epost. 
Eventuelt videresender dem til Telefon komiteen slik at de blir loggført hos dem. 
Uten denne loggføringen vil ikke Telefonkomiteens årlige statistikk over 
henvendelser være riktige. (Sak fra Telefonkomiteen) 
Kommentar: Webkomiteen gjør en flott jobb, så dette bør ikke være noe problem. 

 

Verv i OSSK 

• Leder på valg      mars 2020 

• Nestleder på valg    sept. 2020 

• Sekretær     aug.  2020 

• Kasserer     mars 2020 

• Leder i OR-komiteen    febr. 2021 

• Leder i Aktivitetskomiteen   okt. 2020 

• RKM      nov. 2020 

• VaraRKM     ledig nå 
 

Avslutter møtet med bønn om Sinnsro. 

 

 

 



Rapport fra RKM forrige OSSK møte 

 

Har samlet inn stemmer ifm CAR fra de 4 gruppene som valgte å avgi stemme! Var bra engasjement 

hos de GSRr som valgte og sette seg inn i CAR. 

Har videresendt og svart på en del mail. Beklager at regionens regnskap ikke kom ut før gruppene 

hadde gruppesaksmøter.    

Har lest igjennom rapportene fra de andre områdene og regionens underkomiteer.  

*Telefon komiteen: Leder rapporterer bla. at de er veldig for facebook side og at de vil promotere 

den mer og bruke penger på den, så det er litt forskjellige meninger om den sida. 

*Webkomiteen: De velger å vente til FB side blir permanent, før de legger link på NA’s 

hjemmeside.De ber også om nye speak fra treff og konventer til hjemmesida til NANorge. I den 

forbindelsen så nevner de at vi må skaffe tillatelse for publisering og at det må være MP3 format. 

*Delegat: informerer om at UK regionen har lagt inn sak til EDM møte i Istanbul i Februar.Det 

handler om at sonedelegatenkun skal avgi stemme fra de regionene/landene som ikke har plass på 

verdenskonferanse.Hva tenker vi om det? Det norske felleskapet som region deltar på 

verdenskonferansen uavhengig av EDM. 

Regionen inviterer til service konferanse 27-28 mars. 

Område Nord inviterer til konvent 12-14 juni i år og regionsmøtet avholdes på/under konventet. 
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Rapport fra OR-komiteen til OSSK februar 2020 

 

Panellederne i OR rapporterer at møtene i Kristiansand fengsel, ARA 

Kristiansand, og ARA Bjorbekk går som planlagt.  

Arbeidsgruppen som jobber med endringer i infopakken prøver å forenkle 

denne, og er snart i mål. 

OR-komiteen har et konstant behov for villige tjenere.             

I og med at det er gruppene som har opprettet komiteen, ber vi derfor 

gruppene være sitt ansvar bevisst ved å oppfordre sine medlemmer til å gjøre 

tjeneste hos oss. 

Disse vervene er ledige: 

• Leder 

• Sekretær 

• Panelleder Arendal fengsel 

• Panelleder Evje fengsel 

• Web-ansvarlig 

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

19A. 

 

 

I fellesskap 

Nestleder, OR-komiteen OSSK 

 



 

 

 
 

 

04.02.20 

 
 
 
 

Siden sist har aktivitetskomiteen hatt nok et møte. Oppmøte var bra og komiteen jobber 

etter konsensus i sakene. 

 
 

Vi hadde en god evaluering av nyttårs festen. Der vi fikk fram ting vi kunne gjort annerledes 

og ting som fungerte bra. 

Ellers er vi i gang med en forsiktig planlegging av Bragdøya 2020. Noe vi jobber med er å få 

parkeringsplasser på Lumber i boks. Her er det noe usikkerhet. Da vi har behov for ca. 100 

parkeringsplasser og har fått vite at det er stor regulering av området. Komiteen ser på 

parkeringsplasser som en nødvendighet om vi skal kunne arrangere Bragdøya 2020. 

Samtidig skal det avholdes et kontraktsmøte med Bragdøya kystlag ila.februar. Så her får vi 

håpe vi kommet til enighet. Så fort disse tingene er på plass vil vi eventuelt få ut en 

invitasjon. 

Ledige verv i komiteen er: 

Nestleder (1 års rusfritid, 1 års varighet) 

Varakasserer (2 års rusfritid, 1 års varighet) 

 
Neste møte i aktivitetskomiteen er lørdag 15 februar kl. 12. 

Alle er hjertelig velkommen ☺ 

 

 

 

I fellesskap……. 

 
 

Jens 

Leder 

Aktivitetskomiteen NAOSSK 


