Referat fra OSSK
07.10.2020
Til stede:
Leder OSSK, Vara RKM, Mandagsgruppa, Gjør det enkelt, Torsdagsklubben,
Bak Fasaden, Mandalsgruppa, Leder Aktivitetskomiteen, Leder OR.

•
•
•
•
•
•

Velkommen + presentasjonsrunde.
12 Tradisjoner ble lest.
12 Konsepter ble lest.
7. Konsept ble lest i sin helhet.
Referat forrige møte – godkjent.
Godkjenning av dagsorden – godkjent, med to ekstra saker fra regionen.

Rapportering:
Leder: Sjekker mail og skriver dagsorden.
Nestleder: OSSK mangler nestleder.
Sekretær: OSSK mangler sekretær.
Kasserer: OSSK mangler kasserer.
Vara RKM: Leste opp rapporten som ble sendt til regionens
oktobermøte. Rapporten er vedlagt i slutten av dette referatet.
Gjør det enkelt: Holder møter i Dronningensgate 36, Kristiansand,
tirsdager kl 19.30, dørene åpner en time før.
Møtene er oppe og går igjen, har god økonomi og tjenestevillighet.
Mandagsgruppa: Har møter i Vestre Strandgate 19A, Kristiansand,
mandager kl 19.00, dørene åpner en time før.
Godt besøkt og god økonomi. Alle verv besatt.
Mandalsgruppa: Holder møter i Adolph Tidemands gate 1, Mandal,
søndager kl 17.30, dørene åpner en halvtime før.
Har nå registrert gruppa i Brønnøysundregisteret. Mye folk på møtene,
god økonomi, alle verv besatt. Trinn og tradisjoner som tema på møtene.
www.naossk.org

Bak Fasaden: Har møter i Vestre Strandgate 19A, Kristiansand, lørdager
kl 12.00, dørene åpner en halvtime før.
Er en liten gjeng som gjør tjeneste i gruppa, og har en jevn oppslutning
på møtene. Økonomisk så går det akkurat rundt. Alle verv besatt.
Torsdagsklubben: Har møter i Lund kirke, Marviksveien 5, Kristiansand,
torsdager kl 19.00, dørene åpner en time før.
Har ledige verv i gruppa, gode og godt besøkte møter.
Aktivitetskomiteen: Leste opp rapport. Leder gikk av etter ett år
tjeneste. Rapporten er vedlagt i slutten av dette referatet.
OR-komiteen: Leste opp rapport. Rapporten er vedlagt i slutten av dette
referatet.

Saker OSSK:

1. Valg:
a) Sekretær OSSK
b) Nestleder OSSK
c) Kasserer OSSK
d) RKM
e) Leder Aktivitetskomiteen

- ingen kandidater.
- ingen kandidater.
- ingen kandidater.
- ingen kandidater.
- ingen kandidater.

2. Selvransakelse:
Gruppene ble enige om å ta selvransakelsen på møtet i OSSK i november.

3. Eventuelt:
Ingen saker under eventuelt.

Saker fra NA Regionen Norge:

1. Valg:
a) Nestleder
b) Vara Sekretær
c) Vara Kasserer
d) Kasserer Litteraturkomiteen
e) Leder Telefonkomiteen
f) Vara Delegat
g) Nestleder FU
h) Leder ECCNA
i) OR koordinator
j) OR koordinator

- ingen kandidater.
- ingen kandidater.
- ingen kandidater.
- ingen kandidater.
- en kandidat, ble enstemmig valgt.
- ingen kandidater.
- ingen kandidater.
- ingen kandidater.
- ingen kandidater.
- ingen kandidater.

2. Budsjett 2021:
Det var enighet i gruppene om at dette ikke kunne godkjennes. Det ble
påpekt at budsjetter bør i det minste gå i null.
3. Til retningslinjene for delegat:
Delegaten skal rapportere utfallet av alle sakene i EDM og WSC. I tillegg
skal delegatene redegjøre for hva delegaten har stemt for eller imot på
regionens vegne i de enkelte sakene og med begrunnelse for dette.
(Sak fra OSSK)
4. Til retningslinjene for delegatene:
I henhold til konsept 8 skal et minimum av CAR (agendaen 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 OSSK)
5. Skal NA Norge opprette et digitalt område?
Alle gruppene er enige om at regionen ikke kan opprette områder. De
kan be de digitale gruppene om å tilknytte seg områder.
6. Skal regionen gå over til to fysiske, og et onlinemøte i året? Dette vil
spare regionen for mye penger. (Sak fra OØSK)
Denne saken var det ikke konsensus for, den går videre til neste gang.

7. Hvor i strukturen skal NA Facebook Norge tilhøre i vår struktur?
(Sak fra Telefonkomiteen)
Ingen av gruppene har fått sett på sak 7 og 8, derfor går de videre til
neste møte.
1. NA Facebook Norge ønsker tilbakemelding fra gruppene:
Hva tenker vi om å ha informative poster hvor vi presenterer områder
og/ eller grupper enkelt, forteller hvor og når de har møter o.l. Vi kan
også fortsette å poste utdrag fra litteraturen vår.
Vil gjerne ha en tilbakemelding på hva gruppene tenker om å øke
aktiviteten på siden vår, og vil også gjerne ha noen flere villige til å
drifte den hvis vi skal øke på med aktivitet. Vi bør også se på
mulighetene for å kjøpe annonseplass for å kunne nå ut til enda flere,
komiteen kan godt sjekke ut hva potensialet er og hvor mye vi faktisk
må ut med for å nå mange. (Sak fra Telefonkomiteen)
Ingen av gruppene har fått sett på sak 7 og 8, derfor går de videre til
neste møte.

Oversikt over verv i OSSK:
•
•
•
•
•
•
•

Nestleder
Sekretær
Kasserer
Leder i OR-komiteen
Leder i Aktivitetskomiteen
RKM
Vara RKM

ledig nå
ledig nå
ledig nå
februar 2021
ledig nå
ledig nå
august 2021

Rapport fra OSSK oktober 2020

I område sør avholdes det 9 møter fordelt over uka. De fleste møtene er i
Kristiansand, i tillegg er det møter i Arendal, Vennesla og Mandal.
Alle møtene var oppe og gikk i løpet av mai, etter et par måneder der møtene
var stengt på grunn av Corona-restriksjoner. Det var mindre møtedeltagelse
etter oppstart en vanlig. Nå for tiden er møtedeltagelsen normal.
Det avholdes OR-komite møte en gang i måneden. På grunn av corona tiltak,
har HI-servicen stoppet opp. Komiteen jobber for å finne nye OI-oppdrag og
fokuserer mest på dette nå. Det er opprettet et nytt verv til Mandal fengsel.
Komiteen har en del verv ledige grunnet mangel på tjenestevillighet.
OSSK gjenoppstartet område-møtene i juni etter et par måneder uten møter.
Det er ledige verv i OSSK.
Siden Bragdøya ble avlyst i år har ikke Aktivitetskomiteen hatt noe konkret å
arbeide med.
Økonomisk vil vi se hvordan området ligger an i november, for deretter å ta en
stilling til om det er noe å sende videre i strukturen.
Vil presisere viktigheten av at agenda for regionsmøtet kommer presist slik
den skal, slik at vi i Område Sør har tid til å ta stilling til sakene.

IKT
Tommy
Vara-RKM

07.10.20

Den siste tiden har det ikke vært mye aktivitet i aktivitetskomiteen. Covid 19 satte en
stopper for fysiske møter i vår. Siste fysiske møte var i februar. I mai ble det hold møte på
nett hvor vi måtte avgjøre veien videre med Bragdøya 2020. Det arrangementet lot seg jo
ikke gjennomføre grunnet retningslinjer fra myndighetene.

Etter dette endret retningslinjene seg igjen og fysiske møter ble en mulighet. Så komiteen
fant ut at det ikke var behov for møter i sommer månene siden det ikke er noe å arrangere.
Det ble besluttet og holde første fysiske møte i august. Men dessverre møtte det kun opp 2
medlemmer så møte ble ikke avholdt. Det samme skjedde i september. Så
aktivitetskomiteen trenger service villighet om gruppene mener det er forsvarlig å arrangere
i denne Covid 19 tiden?
Uansett så er jeg som leder ferdig med min tjeneste periode. Jeg kommer ikke til å stille til
gjenvalg grunnet at min tid ikke strekker til. Så må få takke for tiden jeg har hatt i
aktivitetskomiteen. Det har vært en berikelse å få være med i en så flott komitee som
aktivitetskomiteen.
Uansett det er viktig å poengtere viktigheten av å ha sosiale arrangementer i NA. Om
myndighetene tillater det tror jeg betydningen av å avholde et nyttårs arrangement er stor.
Så om gruppene ønsker et slik arrangement må det sendes tjenestevillige til komiteen og
OSSK snarest.

Ledige verv i komiteen er:
Nestleder (1 års rusfritid, 1 års varighet)
Varakasserer (2 års rusfritid, 1 års varighet)

I fellesskap…….

Jens
Leder
Aktivitetskomiteen NAOSSK
www.naossk.org

Rapport OR 07.10.2020
Panelleder ARA Kristiansand rapporterer at møtene fortsatt er satt på vent grunnet
COVID19.
Komiteen arbeider fortiden med flere OI oppdrag, bl.a. politiet, leger, og andre
organisasjoner. Tirsdag den 20 oktober har vi den første av disse ved ARA døgnenhet
Byglandsfjord.
Komiteen har vedtatt å endre dato for OR sin infodag til 21 november klokken 14 i Vestre
Strandgate 19A. Vi håper at så mange som mulig har mulighet til å delta på dette.
OR komiteen har et konstant behov for villige tjenere, ettersom det er gruppene som har
opprettet komiteen, ber vi dem om å være sitt ansvar bevisst ved å oppfordre sine
medlemmer til å gjøre denne tjenesten.
Disse vervene er ledige: Plakatansvarlig, Panelleder ARA Bjorbekk, Panelleder Mandal
fengsel, Panelleder Evje fengsel og Panelleder Arendal fengsel.
Komiteen har møte hver tredje onsdag i måneden klokken 18.00 i Vestre Strandgate 19a.

I fellesskap
Leder OR komiteen.

www.naossk.org

