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Referat 7. september 2022 

Tilstede: Bak Fasaden- gruppa, Mandalsgruppa, Gjør det enkelt- gruppa, Fredagsgruppa, 

Mandagsgruppa. I tillegg 5 kandidater til ledige verv. 

Avtroppende leder av Aktivitetskomiteen åpnet og ønsket velkommen. På forespørsel ble han også 

valgt til ordstyrer på dette møtet. 

Presentasjonsrunde. 

NAs 12 tradisjoner ble lest. 

1. konsept leses neste møte. 

Referat fra sist møte var noe uklart. 

Dagsorden ble godkjent. 

Rapporter: 

Mandalsgruppa, Adolph Tidemandsgt 1, Mandal. Søndag kl 19:00. 

Trinn og tradisjoner og Bare for i dag som temaer. 3 – 10 på møtene. Alle verv besatt og OK økonomi. 

Bak Fasaden- gruppa, Vestre Strandgt. 19a, Kristiansand. Lørdag kl 12:00. 

Alle verv besatt. 8 – 14 på møtene. OK økonomi. 

Gjør det enkelt- gruppa, Dronningensgt. 36, Kristiansand. Tirsdag kl 19:30. 

De fleste verv besatt. Varierende besøk, men fast kjerne som har fokus på holde gode møter. OK 

økonomi. 

Mandagsgruppa, Vestre Strandgt. 19a, Kristiansand. Mandag kl 18:00. 

10+ på møtene. Trinn og tradisjoner som tema i tillegg til temaliste. Kr 1394,75 på konto. 

De fleste verv besatt, men mangler sekretær, GSR og varaGSR. 

Fredagsgruppa, Vestre Strandgt. 19a, Kristiansand. Fredag kl 18:00. 

Møtene går greit med greit besøk. Lav tjenestevillighet. OK økonomi, har sendt kr 2000,- til OSSK. 

Ellers alt vel. 

Saker: 

1. Selvransakelse: Hvem tjener vi? 

Vi tjener gruppene i området, nykommeren og den rusavhengige som fortsatt lider. Vi har 

opprettet underkomiteer for å bringe budskapet om tilfriskning. Vi er forpliktet til å utføre 

hva gruppene ber oss om. Men gruppene er også forpliktet til å bidra med tjenestevillige 

tjenere som kan sørge for at budskapet blir kjent gjennom de tjenestene vi tilbyr. 

2. Økonomi OSSK: 

Saldo i dag kr 45113,98.  

Gjør det enkelt- gruppa har sendt bidrag som enda ikke er kommet inn. 

Det nevnes at grupper kan ha 7. tradisjon som tema, og at grupper må bidra til økonomien i 

OSSK. Det er også viktig å få en oversikt over hvor mye penger OSSK trenger for å kunne 

levere de tjenester som behøves før vi tenker på å bidra til strukturen.  

3. Valg: 

a) Leder -  O** valgt 

b) Nesteleder -  M** valgt 

c) Sekretær -   H** valgt 



 

d) Kasserer -   K** valgt 

e) RKM -   T** valgt 

f) varaRKM -   Ingen her 

g) Leder OR- kom. -  Ingen her 

Ledige verv neste møte: RKM, varaRKM, leder OR- komiteen, leder Aktivitetskomiteen 

4. Ønsker gruppene at Aktivitetskomiteen skal arrangere nyttårsfest 31. desember 2022? Ja. 

5. Ønsker gruppene at Aktivitetskomiteen skal arrangere Bragdøya 2023 i uke 29? Ja. 

 

Møtet avsluttet med bønn om sinnsro 


