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REFERAT OSSK, 03.06.2020. 

 

Tilstede: 

Nestleder, sekretær, RKM, leder OR-komiteen, leder Aktivitetskomiteen, GSR 
«Mandagsgruppa», GSR «Torsdagsklubben», GSR «Bak fasaden-gruppa», GSR 
«Fredagsgruppa» og GSR «Mandalsgruppa».  

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. Samt 4. Konsept ble lest i sin helhet. 

 

Referat fra forrige OSSK-møte ble lest. 

Referat godkjent. 
 
Dagsorden ble opplest.  
Kommentar: Ønske om å vurdere saker fra Regionen. Enighet blant gruppene. 
Dagsorden godkjent. 
 

Rapporter fra OSSK’s betrodde tjenere: 

Nestleder: Lest mail, vært i kontakt med interimsstyret og skrevet dagsorden. Har fått 
tilsendt rapport fra tidligere kasserer for de siste mnd. Får ikke åpnet mailen, så den blir ikke 
lest. 

Sekretær: Skrevet og sendt ut referat. Holdt seg oppdatert på mail. Går av på møtet i august. 

RKM: Leste opp rapport.  Se vedlegg.  

 

Rapporter fra gruppene: 

Mandagsgruppa: Holder møter i Vestre Strandgt. 19 A, mandager kl 18:00. Åpner dørene kl 
17:00. Har holdt ZOOM-møter, både tilfriskningsmøter og gruppesaksmøte. Har nå holdt 2 
fysiske tilfriskningsmøter der smittetiltak er opprettholdt. Har en frivillig liste over 
medlemmer som er på møtene. Økonomien går rundt. 

 «Bak fasaden»-gruppa: Holder møter i Vestre Strandgt. 19 a. Har byttet møtedag og 
tidspunkt, til Lørdager kl 12:00. Åpner dørene ½ time før. Har holdt 2 fysiske gode møter. 



 

Har betalt husleie for 1. og 2. kvartal. Holdt jevnlige gruppesaksmøter på ZOOM. Ønsker 
besøk av medlemmer. 

Torsdagsklubben»: Holder møter i Lund kirke hver torsdag kl 19:00. Har holdt ZOOM-møter, 
og 2 fysiske møter. God økonomi. 

 «Fredags-gruppa»: Holder møter i Vestre Strandgt. 19 a, hver tirsdag og fredag kl 18:00. Har 
holdt fysiske møter i 3 uker. Gode møter, med middels besøk. Ok økonomi, og har sendt kr 
3000,- til NAWS. 

 «Mandalsgruppa»: Holder for tiden møter i Adolph Tidemandsgt. 1, Mandal hver søndag kl 
1730. Dørene åpnes en halv time før. Har holdt ZOOM-møter under nedstengingen. 2 fysiske 
møter i etterkant og holder gruppesaksmøte førstkommende søndag. 

Rapporter fra OSSK’s underkomiteer: 

OR-komiteen: Leder leste opp rapport.    Se vedlegg   

Aktivitetskomiteen: Leder rapporterer. Se vedlegg    

                                                                                                                                                                     

 Saker OSSK: 

1) VALG: 

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

Leder OSSK (3 års rusfri tid, 1 års varighet) En gruppe fremmer nestleder i                   
komiteen. Komiteens retningslinjer blir fulgt. Kandidaten blir enstemmig vedtatt  

Kasserer OSSK (3 års rusfri tid, 1 års varighet) Ingen kandidat.                                   
                                                                            

2) «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: 2 grupper Avgjort med simpelt flertall. Fordelingsnøkkelen 
endres til at OSSK videresender eventuelt overskudd en gang i året; i November 
mnd. 

 

3) Sak angående den norske Facebooksiden Anonyme  Narkomane Norge. Sak fra 
februar.                                                                                                                                         
Alle 5 gruppene som var tilstede, stemte for å støtte saken.     

 

Tilleggssak: Vurdere om saker fra Regionen skal stemmes over.  
Regionen skal avholde ZOOM-møte 13. juni, og sakene er satt opp. GSR`ene bes om 
å vurdere om disse sakene skal stemmes over. 
 
Drøfting: Flertall om at sakene utsettes til oktober. Ønske om å drøfte sak 5 og 6, slik 
at RKM kan ta med noen innspill til Zoom-møtet.  
 

 



 

         Eventuelt: Ingen saker. 

 

 

 

Verv i OSSK 

• Nestleder       juni 2020 

• Nestleder     ledig nå 

• Sekretær     aug.  2020 

• Kasserer     ledig nå 

• 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 til Juni møtet i OSSK 

Siden forrige regions møte har jeg prøvd og holde meg oppdatert på i overkant av 80 mail der de 

fleste har blitt videresendt til gruppenes epost adresser. Skal prøve å oppsummere det viktigste som 

har skjedd på epost fronten: 

Verdenskonferansen ble delvis avholdt digitalt via zoom for første gang i historien pga. corona.. 

Delegat sendt utfyllende rapport fra denne, hvor de også skryter mye av måten vi gjorde dette på. 

Videresendte denne rapporten til gruppene i dag.  Servicekonferansen ble avlyst pga. corona. 

Videresendt slutt rapport fra leder i servicekonferansen. Har også mottatt og sendt del Info om 

hvordan man kan joine og holde online møter, samt info om hvordan andre land  sprer NAs budskap. 

 I begynnelsen av mars har det kommet mail fra andre land som nevnte at de fleste møter var online 

nå. Mitt inntrykk er at veldig mange komiteer rundt omkring har vært på tilbudssiden ift. og hjelpe 

med å få møtene online. En del land har delt sin erfaring på hvordan de får inn penger i 7.trad.   

Regionskomitemøtet som skulle vært holdt juni i bodø har blitt forandret til et zoom møte, hvor 

leder i region tenker og gå igjennom de viktigste sakene i løpet av et 3 timers møte. 

Litt usikker på hvordan vi skal avgjøre hva som skal gjennomgås av saker, men regner med at sakene 

fra OSSK blir flyttet til neste møte, men siden dette er usikkert i tillegg til at få grupper har hatt 

mulighet til og holde gruppesaksmøter, så vil jeg gjerne høre hva GSRr tenker om å utsette alle 

sakene til neste møte. Vil gjerne ha ei tilbakemelding på det siden zoom møte med regionen er neste 

helg. Siden vi ikke har avholdt områdemøter den siste tiden, så har jeg ikke sendt inn rapport fra 

vært område til regionen. Har  Lager en liten statusrapport etter OSSK møtet. 

Statusen fra de andre områdene er at etter 7 mai har flere og flere fysiske møter startet opp igjen. 

De andre områdene snakker varmt om zoom og at dette har vært oppbyggende for enheten og at Na 

møter via zoom sannsynligvis vil bestå, selv om klemmene er savnet rundt omkring. Jeg anbefaler og 

lese samledokumentet for regionskomitemøte i juni for å lese rapportene fra andre regioner, samt 

underkomiteer. 

 

Jeg vil benytte muligheten nå til og nevne at mitt verv som RKM begynner å nærme seg slutten og at 

området står uten RKM og vara RKM. Slik det er nå vil jeg ikke stille til gjenvalg, så håper for området 

og regionens del at noen vil stille til valg.  

 

Big hugs 

Hilsen 

RKM 
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Rapport fra OR-komiteen til OSSK juni 2020 

 

OR-komiteen har ikke avholdt møter siden februar grunnet COVID-19. Vi startet 

opp møtene igjen den 20 mai, og vil nå avholde komitemøtene til ordinært 

tidspunkt.   

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: 

• Sekretær 

• Panelleder Evje fengsel 

• Panelleder Arendal fengsel 

• Plakatansvarlig 

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

19A. 

 

I fellesskap 

Leder, OR-komiteen OSSK 
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Siden	OSSK	møte	i	mars	har	aktivitetskomiteen	ikke	hatt	fysisk	møte	grunnet	Covid-19	
situasjonen.	Det	har	vært	mail	kommunikasjon	med	Bragdøya	kystlag	underveis	ang.	
Gjennomføring	av	Bragdøya	2020.		Det	viser	seg	at	å	arrangere	Bragdøya	2020	ikke	er	mulig	
med	de	retningslinjene	som	gjelder.	Det	er	noe	vi	og	Bragdøya	kystlag	er	enige	om.		

	

Komiteen	hadde	et	møte	på	nett	hvor	alle	ble	invitert	til	å	være	med	hvor	vi	kom	fram	til	
selve	avlysningen	av	Bragdøya	2020.		

	

Sånn	som	situasjonen	er	nå	har	ikke	aktivitetskomiteen	noe	å	arrangere.	Så	inntil	videre	
venter	vi	med	å	ha	komitee	møte	til	over	sommeren,	da	vi	kan	begynne	med		en	eventuell	
planlegging	av	nyttårsfeiring	om	gruppene	ønsker	det.	

	

Neste	møte	i	aktivitetskomiteen	er	lørdag	15	august	kl.14	

	

Ledige	verv	i	komiteen	er:		

Nestleder	(1	års	rusfritid,	1	års	varighet)	

Varakasserer	(2	års	rusfritid,	1	års	varighet)	

	

Alle	er	hjertelig	velkommen	J	

	

	

I	fellesskap…….	

	

Jens	

Leder	

Aktivitetskomiteen	NAOSSK	


