REFERAT OSSK, 05.08.2020.

Tilstede:
Leder, sekretær, leder OR-komiteen, leder Aktivitetskomiteen, GSR «Mandagsgruppa», GSR
«Bak fasaden-gruppa», varaGSR «Fredagsgruppa» og GSR «Mandalsgruppa».
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 5. Konsept ble lest i sin helhet.

Referat fra forrige OSSK-møte ble lest.
Referat godkjent.
Dagsorden ble opplest.
Dagsorden godkjent.
Rapporter fra OSSK’s betrodde tjenere:
Leder: Lest mail og skrevet agenda. Fått mail ang bevegelser og saldo vedr ossk sin konto fra
tidligere kasserer og som er sendt ut til gruppene.
Sekretær: Skrevet og sendt ut referat. Holdt seg oppdatert på mail. Dette er siste OSSKmøte. Takker for tillitten, hjelp og tålmodighet. Samt takker for seg.
RKM: Har sendt mail – har trukket seg fra vervet, men er villig til å hjelpe med opplæring for
en eventuell ny vara-RKM.
Rapporter fra gruppene:
Mandagsgruppa: Holder møter i Vestre Strandgt. 19 A, mandager kl 18:00. Åpner dørene kl
17:00. Det har bedret seg med oppmøte etter sommeren. Alle verv besatt, bortsett fra ett.
Stabil økonomi.
«Bak fasaden»-gruppa: Holder møter i Vestre Strandgt. 19 a, lørdager kl 12:00. Åpner
dørene ½ time før. Er en liten gruppe med jevnt besøk. Økonomien går rundt til faste
utgifter. Besøk fra medlemmer er sterkt ønsket.

www.naossk.org

«Fredags-gruppa»: Holder møter i Vestre Strandgt. 19 a, fredag kl 18:00. Hadde et
ekstraordinært gruppesaksmøte 03.07., med konklusjon om at møtene på tirsdager nå er
lagt ned. Stabilt oppmøte på fredagene. God økonomi.
«Mandalsgruppa»: Holder møter i Adolph Tidemandsgt. 1, Mandal hver søndag kl 1730.
Dørene åpnes en halv time før. Dette er nå blitt fast møtelokale. Møtene er holdt gjennom
sommeren. Noe dårlig oppmøte. Ok økonomi og har sendt over penger til OSSK.
Rapporter fra OSSK’s underkomiteer:
OR-komiteen: Leder leste opp rapport.

Se vedlegg Stort behov for servicevillige.

Aktivitetskomiteen: Ikke avholdt møte siden juni. Neste møte i komiteen: 15.08.20 kl 14:00

Saker OSSK:
1) VALG:
Nestleder OSSK (3 års rusfri tid, 1 års varighet) Ingen kandidat.
Kasserer OSSK (3 års rusfri tid, 1 års varighet) Ingen kandidat.
Sekretær OSSK (2 års rusfri tid, 1 års varighet) Ingen kandidat.
VaraRKM: (2 års rusfri tid, varighet 1 år) En gruppe fremmer en kandidat. Kandidaten
er tilstede. Komiteens retningslinjer blir fulgt. Kandidaten blir enstemmig valgt.
RKM: (3 års rusfri tid, 1 års varighet) Ingen kandidat.
2) Eventuelt: Ingen saker.

Saker fra Regionen
Valg:
1) Nestleder
2) Vara sekretær
3) Vara kasserer
4) Kasserer Litteraturkomiteen
5) Leder ECCNA
6) OR koordinator
7) OR koordinator

(rusfri tid 3 år, varighet 2 år)
(rusfri tid 3 år, varighet 2 år)
(rusfri tid 3 år, varighet 2 år)
(rusfri tid 4 år, varighet 2 år)
(rusfri tid 3 år, varighet 2 år)
(rusfri tid 3 år, varighet 2 år)
(rusfri tid 3 år, varighet 2 år)

Verv i OSSK
•
•
•
•

Nestleder
Sekretær
Kasserer
Leder i OR-komiteen

ledig nå
ledig nå
ledig nå
febr. 2021

•
•
•

Leder i Aktivitetskomiteen
RKM
VaraRKM

Avslutter møtet med bønn om Sinnsro.

okt. 2020
ledig nå
aug. 2021

Rapport fra OR- Komiteen august 2020
OR- komiteen ber gruppene ta sitt ansvar på alvor ved å oppfordre sine medlemmer til å gjøre
tjeneste i OR- komiteen. I komiteen er det for øyeblikket kun et besatt panelleder verv. Det vil
si at følgene panelleder verv er ledige, panelleder ARA Bjorbekk, Panelleder Mandal fengsel,
Panelleder Evje fengsel og panelleder Arendal fengsel.
Komiteen har ikke avholdt møte i juli derfor er det ikke mer å rapportere.
OR- komiteen avholder møter hver tredje onsdag i måneden klokken 18.00 i Vestre
Strandgate 19a.
I fellesskap
Leder OR Komiteen.

