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Dagsorden OSSK 02.02.2022
• Velkommen
• Presentasjonsrunde
• 12 Tradisjoner
• Leser 1. Konsept
• Rapport forrige møte
• Godkjenning av dagsorden

Rapportering: 

Leder (informerer også kort om hva som står på konto), grupper, 
underkomiteer.

Saker OSSK:

1. Valg: 
a) Sekretær OSSK, 2 års rusfri tid, 1 års varighet
b) Nestleder OSSK, 2 års rusfri tid, 1 års varighet
c) Kasserer OSSK, 3 års rusfri tid, 1 års varighet
d) RKM, 3 års rusfri tid, 1 års varighet

2. Evt.
• Skal vi ha møte i OSSK hver andre måned så det passer med at vi får 

tatt opp saker fra NA Region Norge? Det betyr at vi har møte i OSSK i 
Februar, April, Juni, August, Oktober og Desember i 2022. Vi må i så fall 
gi beskjed ril Lenka, så vi får redusert regningen derfra.

• Skal vi flytte møtet i OSSK tilbake til Lørdag? Ha møtet fra 14:00 til 
15:30 etter Bak Fasaden sitt møte?

• Ønsker OSSK at Leder skal representere OSSK på Regionsmøtet i
Februar? Dette er et rent onlinemøte.
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Saker fra regionen: 

1. Valg: 
a)  Nestleder   (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
b)  Vara Kasserer    (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
c) Kasserer     (rusfri tid 4 år, varighet 2 år) 
d) Kasserer Litteraturkomiteen (rusfri tid 4 år, varighet 2 år) 
e) Leder ECCNA    (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
f) OR koordinator   (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
g) OR koordinator   (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
h) Leder FU     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
i) 2. Vara delegat   (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
j) Leder Servicekonferansen  (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 

Saker fra NA Region Norge: 

Det har kommet en dagsorden som jeg legger ved denne Dagsorden, 
men den er ikke mulig å forstå eller få en oversikt over de 
forskjellige sakene. Jeg vet at FU har reagert på dette og bedt Leder i 
Regionen om å komme med en Dagsorden som er mulig å forstå. 

Verv i OSSK 

• Nestleder     ledig nå 
• Leder      feb.2021 
• Sekretær     ledig nå 
• Kasserer     ledig nå 
• Leder i OR-komiteen    feb. 2021 
• Leder i Aktivitetskomiteen   ledig nå 
• RKM      ledig nå 
• VaraRKM     aug. 2021 

 

Avslutte møte med bønn om sinnsro 

 

 

 

 




