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Dagsorden OSSK 02.02.2022

Til stede: To representanter for Mandagsgruppa, GSR Bak Fasaden, GSR og 
vara GSR Mandalsgruppa, leder Aktivitetskomiteen og leder OR-komiteen.

Møtet ble ledet av leder i OR-komiteen, siden leder i OSSK var syk.

• Velkommen og presentasjonsrunde
• 12 Tradisjoner ble lest
• 12 Konsepter ble lest
• 1. Konsept ble lest i sin helhet
• Rapport forrige møte
• Dagsorden godkjent

Rapportering: 

Leder: Ikke til stede.
Bak Fasaden: Møter hver lørdag i Vestre Strandgate 19A kl 12.00, godt 
besøkt, gode møter, trinn, tradisjoner og åndelige prinsipper er tema 
på møtene.
Mandagsgruppa: Annethvert møte med trinn og tradisjoner som tema, 
gode møter, de fleste verv besatt.
Mandalsgruppa: Søndager kl 19.00, en fast kjerne som gjør tjeneste, 
gode møter og godt besøkt.
OR-komiteen: Se egen rapport.
Aktivitetskomiteen: Se egen rapport.
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Saker OSSK: 

 

1. Valg:  
a) Sekretær OSSK – ingen kandidater 
b) Nestleder OSSK – ingen kandidater 
c) Kasserer OSSK – ingen kandidater 
d) RKM – ingen kandidater 
e) Vara RKM – ingen kandidater 

 

2. 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 til Lenka, så vi får redusert regningen derfra. 
- To grupper for, en gruppe mot. 

Saken går videre til neste gang. 
 

3. Skal vi flytte møtet i OSSK tilbake til lørdag? Ha møtet fra 14:00 til 
15:30 etter Bak Fasaden sitt møte? 
- To grupper mot, en gruppe for. 

Saken går videre til neste gang. 
 

4. Ønsker OSSK at leder skal representere OSSK på Regionsmøtet i 
februar? Dette er et rent nettbasert møte. 
- Ingen representant fra OSSK vil bli sendt til Regionsmøtet. 

 
 

Saker NA Regionen Norge: 

 

Valg: Leder Litteraturkomiteen  

- Bak Fasaden hadde en representant, vedkommende ble enstemmig 
valgt. 

 

Møtet ble avsluttet med en bønn om sinnsro. 
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Verv i OSSK 

• Leder      februar 2022 (?) 
• Nestleder     ledig 
• Sekretær     ledig 
• Kasserer     ledig 
• Leder i OR-komiteen   september 2022 
• Leder i Aktivitetskomiteen  november 2022 
• RKM      ledig 
• Vara RKM     ledig 
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Rapport OR- komiteen februar 2022

OR- komiteen har hatt lite å gjøre i det siste.

I nær fremtid har vi et OI- oppdrag på et foredrag på uia.

Nettsiden er fortsatt godt besøkt.

Vi er få som er tilknyttet komiteen. 

Hvis dette fortsetter, når vi forhåpentlig ganske snart kan gjør service 
i fengsler og på institusjoner, har vi ikke tjenestevillige nok til å gjør 
den jobben vi er opprettet av gruppene til å gjøre.

OR-komiteen holder møte den tredje onsdagen i måneden. I vestre 
strandgate 19a kristiansand klokka 18.00.

I felleskap

Leder OR- komiteen
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Rapport fra Aktivitetskomiteen februar 2022

Aktivitetskomiteen holder møter i Vestre Strandgate 19A, Kristiansand, den 
andre onsdagen i hver måned kl. 18.00.

Vi har hatt et møte med kystlaget der vi ble enige om å leie lokaler på Bragdøya 
i deler av uke 30 for å ha vårt årlige arrangement der. Datoene blir 
sannsynligvis 27-31 juli. Ingen kontrakt er foreløpig skrevet, denne er nok ikke 
på plass før omkring april måned.

I tillegg så har vi fått tillatelse av Kristiansand kommune til å bruke de 
områdene vi vanligvis bruker til leirplasser. 

Utfordringen i år er å ordne med parkeringsplasser, men vi arbeider med saken.

Budsjettet for Bragdøya 2022 er ikke ferdig på nåværende tidspunkt, men vil bli 
sendt ut til området for godkjenning i OSSK i mars.

Komiteen består av leder og kasserer, men i tillegg så har vi gått aktivt ut og 
fått med oss en god gjeng til å bidra i komiteen.

Vi oppfordrer flere til å delta!

I fellesskap

Leder

Aktivitetskomiteen




