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Rapport OSSK 02.03.2022
• Leder ønsket velkommen
• Gratulerte Leder Akom som ny Leder i Litteraturkomiteen
• Presentasjonsrunde av de fremmøtte: Bak Fasaden, Mandagsgruppa, 

Mandalsgruppa, OR komiteen og A-kom.
• 12 Tradisjoner ble lest
• Leser 2. Konsept ble lest
• Rapport forrige møte godkjent
• Godkjenning av dagsorden godkjent med kommentar om at den bør bli 

litt mer oversiktlig.

Rapportering: 

Leder: Har fulgt med på eposten til Leder OSSK. Det er veldig stille og 
rolig om dagen. Har skrevet dagsorden etter rapporten fra forrige 
møte. Har ikke fått kontoinformasjon, så hadde ikke noen økonomi 
informasjon å komme med. En kommentar fra Mandagsgruppa vedr en 
mail sendt i etterkant av Regionsmøtet i Oktober. Dette var noe Leder 
gjorde ut fra personlige meninger, og det var feil å bruke mailen til 
OSSK til dette. Leder beklager.
Grupper: Bak Fasaden, Mandagsgruppa og Mandal.
OR: Se egen rapport.
Akom: Se egen rapport.

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
e) Vara RKM, 2 års rusfri tid (må ha 3 år når overtar for RKM), 1 års 

varighet.
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2. Saker. 
a. 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. Denne saken går videre fra forrige OSSK møte. Saken ble 

avvist av OSSK og møtene i OSSK blir hver måned fremover. 
b. Skal vi flytte møtet i OSSK tilbake til Lørdag? Ha møtet fra 14:00 

til 15:30 etter Bak Fasaden sitt møte? Denne saken går videre fra 

forrige OSSK møte. Saken ble forkastet på dette møtet, og 

møtene i OSSK vil fortsette å være 1. Onsdagen i hver måned 

klokken 18:00 i Vestre Strandgate. 

Verv i OSSK 

• Nestleder     ledig nå 
• Leder      juni 21 
• Sekretær     ledig nå 
• Kasserer     ledig nå 
• Leder i OR-komiteen    sept 21 
• Leder i Aktivitetskomiteen   nov 21 
• RKM      ledig nå 
• VaraRKM     ledig nå 

 

Saker fra regionen: 

Saker fra NA Region Norge: 

Det har ikke kommet noe referat fra Regionsmøtet ennå. Derfor har 
ikke Leder noen oversikt over hvilke verv som er ledig eller noen av 
sakene som ble diskutert på møtet. 
 

Avslutte møte med bønn om sinnsro 
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RAPPORT OR-KOMITEEN MARS 2022

Vi har hatt et OI-oppdrag på uia via zoom, ovenfor studenter i et foredrag som 
omhandlet selvhjelpsgrupper. Vi var fornøyde med utførelsen.

Komiteen skal finne måter å finne servicevillige på. Blant annet har vi snakket 
om flyere,info-møte, ringe runde osv. Vi skal ta opp dette på neste komite 
møte og fremover.

Det skjer svært lite i HI-seksjonen. Vi har bestemt oss for å klargjør lister til 
ARA. 

Ledige verv: panelledere: Mandal fengsel, Froland fengsel, evje fengsel, ARA 
Bjorbekk. (2års rusfri tid) Plakakansvarlig(.6mn rusfri tid) Nestleder og sekretær
(1 år rusfri tid)

Vi har møte vær tredje onsdag i måneden klokka 18.00.I Vestre Strandgate 19a 
alle er hjertelig velkommen.

I felleskap

Leder OR- komiteen
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Rapport fra Aktivitetskomiteen mars 2022

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

Vi jobber videre med Camp Bragdøya 2022. Planen er å gå offentlig ut med 
flyer og slagord etter neste komitemøte. Datoene blir fra onsdag 27. til og med 
søndag 31. juli (uke 30), med mulighet for å komme ikke tidligere enn 26. juli.

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 etter komiteens møte 9. mars.

Aktivitetskomiteen har nå alle verv besatt, det har virket at vi har gått aktivt ut
og bedt folk gjøre tjeneste i komiteen. I tillegg til de fem av oss som har faste 
verv, så har vi syv andre medlemmer som bidrar regelmessig i komiteen.

Vi oppfordrer flere til å delta!

I fellesskap

Leder

Aktivitetskomiteen




