REFERAT OSSK, 04.03.2020.

Tilstede:
Leder, nestleder, sekretær, RKM, leder OR-komiteen, en representant fra
Aktivitetskomiteen, avtroppende kasserer, GSR «Mandagsgruppa», GSR «Torsdagsklubben»
og GSR og varaGSR «Fredagsgruppa», GSR «Mandalsgruppa», GSR «Vennesla hæran», vara
for varaGSR «Gjør det enkelt-gruppa» og 1 observatør.
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 3. Konsept ble lest i sin helhet.
Selvransakelse
1) «Tar jeg aktiv del i rykter? Hva kan jeg/gruppa gjøre for å forhindre at rykter blir
spredd?»
Innspill: -enkelte grupper velger å ikke ta stilling til spørsmålet, bl.a. med bakgrunn i
at det ikke er i henhold til retningslinjene.
-minner om NA sitt anonymitetsprinsipp
-er dette spørsmål som berører området?
2) «Hvor ofte hører jeg at andre forteller sladder? Tar jeg en aktiv rolle i å fyre opp
under sladder? Hva kan jeg/gruppa gjøre for å stoppe og slå ned på skadder og
rykter?»
Innspill: -enkelte grupper velger å ikke ta stilling til spørsmålet, bl.a. med bakgrunn i
at det ikke er i henhold til retningslinjene
-viktig å møte medlemmene med åpenhet
-tenke over hvordan vi møter medlemmene spesielt med tanke på nykommerne
Flere grupper var spørrende til hvorfor disse spørsmålene ble tatt opp som
selvransakelse i OSSK.
Referat fra forrige OSSK-møte ble lest.
Kommentarer: Ang sak 4: En gruppe stemte mot saken(blankt) slik den var oppstilt, men gikk
med på at RKM skulle ta med saken til Regionen for mer info. Derfor ingen konsensus.
Referat godkjent.
Dagsorden ble opplest.
Dagsorden godkjent.
Rapporter fra OSSK’s betrodde tjenere:
www.naossk.org

Leder: Skrevet agenda og fulgt med på mail. Dette er siste møte som leder og takker for
tiden han har fått gjøre tjeneste som leder. Det har vært en innholdsrik og lærerik periode.
Nestleder: Lest mail og gått på diverse tilfriskningsmøter.
Sekretær: Skrevet og sendt ut referat. Holdt seg oppdatert på mail.
Kasserer: Har sendt ut oversikt over økonomien. Utbetalt en sum til medlem som stilte til
valg i Regionen. Dette hadde vært ønskelig at hadde kommet gjennom leder. Er siste møte
som kasserer og takker for seg og tillitten han er blitt gitt.
RKM: Leste opp rapport.

Se vedlegg.

Har et sterkt ønske om varaRKM.

Rapporter fra gruppene:
Mandagsgruppa: Holder møter i Vestre Strandgt. 19 A, mandager kl 18:00. Åpner dørene kl
17:00. Alle verv besatt og god økonomi. Hatt selvransakelse og mye fokus på nykommeren
og hvordan ta dem imot på en god måte.
«Gjør det enkelt»-gruppa: Holder møter i Dronningens gt. 36. hver tirsdag kl 19:30. Åpent
speak-møte siste tirsdag i måneden. Gode tilfrisknings- og gruppesaksmøter. God økonomi
og alle verv besatt.
«Bak fasaden»-gruppa: Ikke tilstede, men har sendt rapport.

Se vedlegg.

Torsdagsklubben»: Holder møter i Lund kirke hver torsdag kl 19:00. Godt besøkte møter, en
del nykommere og god økonomi.
«Fredags-gruppa»: Holder møter i Vestre Strandgt. 19 a, hver tirsdag og fredag kl 18:00.
Mye fokus på trinn og tradisjoner. Økonomien går rundt. Gode møter og alle verv besatt.
«Mandalsgruppa»: Holder møter i Store Elvegt 94 b i Mandal hver søndag kl 1730. Dørene
åpnes en halv time før. Gode møter. Bra økonomi og alle verv besatt.
«Vennesla Hæran»-gruppa: Holder møter i Tjønnvollveien, Vennesla (Blå Kors sine lokaler),
hver onsdag kl 18:00. Åpner dørene 30 min. Godt oppmøte. Har nå startet med
takknemlighetsrunde i slutten av hvert møte. God stemning og økonomien går rundt.
Rapporter fra OSSK’s underkomiteer:
OR-komiteen: Leder leste opp rapport.

Se vedlegg

Aktivitetskomiteen: Representant for komiteen leste opp rapport.

Saker OSSK:
1) VALG:

Se vedlegg

Leder OSSK (3 års rusfri tid, 1 års varighet) Ingen kandidat
Kasserer OSSK (3 års rusfri tid, 1 års varighet) Ingen kandidat.
Kommentar fra avtroppende kasserer der han spør om han skal beholde tilgangene
han har, er han villig til å betale eventuelle regninger, inntil videre. Alle gruppen
støtter dette.
VaraRKM: (rusfri tid 2 år, varighet 1 år) Ingen kandidater.
2) Regnskap 2019. Ingen kommentarer. Regnskap godkjent.
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. Sak fra februar.
FOR: 3 grupper – MOT: 3 grupper. Ikke konsensus. Saken går videre.
4) Sak angående den norske Facebooksiden Anonyme Narkomane Norge. Sak fra
februar.
Innspill: -ønsket er en ren facebook-side.
-saken går mye i at kommentarfeltet ønskes bort. Tips om at NA kjøper siden av
Facebook og da kan ta bort kommentarfeltet
-viktig at NAs Tradisjoner overholdes.
FOR saken: 5 – MOT saken: 1.
Ikke konsensus og saken går videre til neste møte.

Eventuelt: Ingen saker.

Verv i OSSK
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Avslutter møtet med bønn om Sinnsro.

ledig nå
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aug. 2020
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okt. 2020
nov. 2020
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Rapport fra OR-komiteen mars 2020
Panellederne i OR rapporterer at møtene i Kristiansand fengsel, ARA
Kristiansand, og ARA Bjorbekk går som de skal.
Onsdag 26 februar avholdt OR komiteen et H&I møte for de innsatte i Evje
fengsel. Møtet ble avholdt i Vestre Starandgate 19a.
OR komiteen har nettopp fått rede på at Kristiansand fengsel avvikles fra og
med 1. april 2020. I denne anledningen vil vi se på mulighetene for å starte opp
H&I møter i Arendal fengsel og Mandal fengsel.
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 medlemmene sine til å gjøre denne tjenesten.
Disse vervene er ledige:
•
•
•
•

Sekretær
Panelleder Arendal fengsel
Panelleder Evje fengsel
Plakat ansvarlig

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

I fellesskap
Leder, OR- komiteen OSSK.

www.naossk.org

03.03.20

Møtene i aktivitetskomiteen går sin gang. Medlemmene som deltar gjør en utrolig bra
tjeneste for komiteen. Samtidig er det viktig og presisere at komiteen har behov for flere
tjenestevillige.

Bragdøya 2020 så er komiteen sånn smått i gang med planleggingen. Etter mye frem og
tilbake kom vi til enighet ang. Parkering på Lumber. Så det er veldig gledelig. Når det
kommer til kontraktsmøte er vi i gang med og finne dato som passer for både kystlaget og
komiteen. Så om ikke lenge så har vi en endelig avgjørelse rundt Bragdøya 2020.
Vi jobber med invitasjon, men vil først lansere en teaser slik at medlemmer eventuelt kan
planlegge en tur til Kristiansand og Bragdøya til sommeren.
Kasserer i komiteen har begynt å arbeide med budsjett, så det vil bli ferdig i etterkant av
kontraktsmøte med kystlaget.

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 21 Mars kl. 12.
Alle er hjertelig velkommen J

I fellesskap…….

Jens
Leder
Aktivitetskomiteen NAOSSK
www.naossk.org

