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Referat OSSK, 02.09 2020 

 

Tilstede:  

Leder, vara RKM, leder aktivitetskomiteen, leder OR-komiteen, GSR Mandagsgruppa, GSR Bak 

fasaden, GSR Mandalsgruppa, GSR Fredagsgruppa. 

Leder ønsket velkommen og åpnet møte med å invitere en kjærlig Gud til å ta gode beslutninger. 

Presentasjonsrunde. 

NAs 12 tradisjoner og 12 konsepter ble lest. Samt 6. konsept i sin helhet. 

Referat fra forrige OSSK-møte lest. 

Referat godkjent. 

Dagsorden ble opplest. 

Dagsorden godkjent. 

Rapporter fra OSSK’s betrodde tjenere: 

Leder: lest og svart på mail. Skrevet dagsorden 

Vara-RKM: lest og videresendt mail. Har etterspurt agendaen fra regionen.  

Rapporter fra gruppene: 

Mandagsgruppa: Holder møte i vestre strandgt 19a Kristiansand, Mandager kl 18.00. Åpner dørene kl 

17.00. Gode møter, stabil økonomi. 

Mandalsgruppa: Holder møte i Adolph Tidemandsgt. 1, Mandal hver søndag kl 18.00. dørene åpnes 

17.30. Bra oppmøte, god økonomi og alle verv besatt. 

Bak fasaden: Holder møte i Vestre Strandgt 19a i Kristiansand, lørdag klokka 12.00. Åpner dørene 

11.30. Gode møter, middels besøkt og økonomien går rundt. 

Fredagsgruppa: Holder møte i Vestre Strangt 19a i Kristiansand, fredag klokka 18.00. Dørene åpnes 

17.00. Stabil grei oppslutning, stabil økonomi. Gode tilfriskningsmøter. 

Rapporter fra OSSK’s underkomiteer: 

OR-komiteen: Leder leste opp rapport. Se vedlegg. Skal avholde info-møte 24.10.2020 i vestre 

strandgt 19a klokka 14.00. Trenger mer service villighet. 

Aktivitetskomiteen: Holdt møte i august, kun 1 medlem dukket opp. Holder møte igjen 19.09-20.  

kommentar: ønsker vi nyttårsfeiring må medlemmer komme på aktivitetskomite møter. 

Saker OSSK: 

1) Valg: 

Nestleder OSSK: 3års rusfri tid , 1års varighet. Ingen kandidat 

Sekretær OSSK: 2års rusfri tid, 1års varighet. Ingen kandidat 



 

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

RKM: 3års rusfri tid, 1års varighet. Ingen kandidat. 

2) Eventuelt: ingenting  

Kommentar: Vi trenger tjenestevillige til å ta på seg verv i OSSK. 

Saker fra regionen:  

Valg: 

1) Nestleder (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 

2) Vara sekretær (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 

3) Vara kasserer (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 

4) Kasserer Litteraturkomiteen (rusfri tid 4 år, varighet 2 år) 

5) Leder ECCNA (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 

6) OR koordinator (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 

7) OR koordinator (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 

 

Verv i OSSK 

• Nestleder ledig nå 

• Sekretær ledig nå 

• Kasserer ledig nå 

• Leder i OR-komiteen febr. 2021 

• Leder i Aktivitetskomiteen okt. 2020 

• RKM ledig nå 

• VaraRKM aug. 2021 

 

Bønn om sinnsro: 

 

 

 



 Rapport fra OR komiteen september 2020  
komiteen har blitt enige om å prioritere OI arbeid fremover. OR komiteen skal avholde et 

informasjonsmøte. Vi ønsker alle hjertelig velkommen. Komiteen kommer til å sende mail til 

gruppene angående innledning om tjeneste i OR. 

Komiteen har et stort behov for villige tjener, vi ber gruppene være sitt ansvar bevisst ved å 

sende medlemmene sine til å gjøre tjeneste i OR komiteen. 

Informasjonsmøte avholdes 24.10.2020 klokken 14.00 i Vestre Strandgate 19A. 

Komiteen avholder møte hver tredje onsdag i måneden klokken 18.00 i Vestre Strandgate 19a. 

I fellesskap  

Leder OR komiteen. 


