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REFERAT OSSK, 05.10.2022 

 

Til stede: 

Leder, nestleder, sekretær, kasserer, RKM, nestleder Aktivitetskomiteen/ medlem av 
«Vennesla Hæran-gruppa», varaGSR «Mandagsgruppa», varaGSR «Gjør det enkelt-gruppa», 
GSR «Fredagsgruppa», varaGSR «Fredagsgruppa», GSR «Bak fasaden-gruppa», varaGSR 
«Mandalsgruppa» 

Leder ønsket velkommen, og åpnet møtet med å invitere en kjærlig Gud til å hjelpe oss til å 
ta gode beslutninger. 

Presentasjonsrunde. 

NAs 12 tradisjoner og 12 konsepter ble lest, samt 2. konsept i sin helhet. 

Referat fra forrige OSSK-møte ble lest. 

Referat godkjent. Leder ber om at alle kommer forberedt på møtene fremover ved å ha lest 
referatet, slik at vi ikke trenger å bruke tid på å lese det. 

Dagsorden ble opplest. 

Dagsorden godkjent. 

 

Rapporter fra OSSK´s betrodde tjenere: 

Leder: Gjort seg kjent med mailen, og lest den. Skrevet agenda. Besøkt gruppene og 
kommunisert med dem. 

Nestleder: Lest mail, lest vervsbeskrivelse, planlegger å besøke underkomiteer. 

Sekretær: Lest mail, satt seg inn i OSSK´s retningslinjer og lest vervsbeskrivelse. 

Kasserer: Sjekket mail og konto. Konto:  kr 55 499, 40. Økningen på ca kr 10 000,- fra forrige 
gang, kommer fra gruppene. Fredagsgruppa ber om utskrift fra konto som vedlegg, for 
innsyn til OSSK-møtene fremover. 

RKM: Lest mail, sett på saker fra regionen. Etterspør en representant fra oss til 
regionsmøtet, evt på zoom, førstkommende lørdag 08.10.22. Settes opp som sak under evt. 

Rapporter fra gruppene: 

«Mandagsgruppa»: Holder møte i Vestre Strandgt 19a i Kristiansand, mandager kl 18.00. 10 
+ besøkende hver gang. Gode møter med fokus på trinn og tradisjoner. Passe servicevillighet 
i gruppa. Kr 1887, 78 på konto. 

«Gjør det enkelt–gruppa»: Holder møter i Dronningensgt. 36 i Kristiansand, tirsdager kl 
1930. Mange nykommere på møtene. Har åpent møte 1 x pr mnd. Prøver å innføre trinn som 



 

tema 1 x pr mnd. Skal arrangere grøtfest i november. God økonomi. Kr 4000,- er sendt til 
OSSK. Har en sak som oppføres under evt. 

«Fredagsgruppa»: Holder møter i Vestre Strandgt. 19a i Kristiansand, fredager kl 18.00. Greit 
besøkt. Fokus på trinn og tradisjoner. Har blitt mer servicevillighet i gruppa. Tar nå 
sinnsrobønnen stående. God økonomi. Kr 2000,- ble sendt til OSSK forrige mnd. 

«Bak fasaden-gruppa»: Holder møter i Vestre Strandgt. 19a i Kristiansand, lørdager kl 12.00. 
10 – 12 besøkende hver gang. Har fokus på trinn og tradisjoner, samt temaboks. Alle verv 
besatt. God økonomi med kr 10 800,- på konto. Kr 2000,- vil bli sendt videre til OSSK. 

«Vennesla Hæran-gruppa»: Holder møter i Tjønnvollveien, Vennesla (Blå Kors sine lokaler), 
onsdager kl 18.00. Greit besøkt, lite servicevillighet. Møtene har trinn, tradisjoner og Bare 
for i dag som tema. Meditasjonsmøte 1 x pr mnd. 

«Mandalsgruppa»: Holder møter i Tiedemansgården, Adolph Tiedemandsgt 1 i Mandal, 
søndager kl 19.00. Greit besøkt. Har trinn og tradisjoner som faste temaer annen hver gang. 
Gruppa feirer 25 års jubileum og inviterer til feiring søndag 30 okt 2022. Mer info kommer. 

Til info er Tirsdagsgruppa nå lagt ned. Kassabeholdningen på kr 3828,- er sendt til OSSK. 

Rapporter fra OSSK´s underkomiteer: 

Aktivitetskomiteen: Er i full gang med å planlegge nyttårsfesten og undersøker bla lokaler. 
Har hatt problemer med innlogging på mail, men fått rett passord nå. 

 

Saker OSSK: 

1.VALG: 

Vara RKM:  (2 år rusfri tid, 1 års varighet) Ingen kandidat 

Leder OR: (2 år rusfri tid, 1 års varighet) Ingen kandidat 

Leder Aktivitetskomiteen: (2 år rusfri tid, 1 års varighet) En gruppe har fremmet en 
kandidat. Kandidaten er til stede. Vervsbeskrivelser blir lest opp og komiteens retningslinjer 
blir fulgt. Kandidaten blir enstemmig valgt. 

Kommentar: GSR´ene må ta ut til gruppene hvilke verv som er ledige. 

2. Eventuelt: 

Sak 1: Forslag fra Gjør det enkelt-gruppa om å flytte OSSK møtene til første lørdagen i 
måneden. Begrunner forslaget med at deres egne medlemmer ønsker å gjøre service, men 
synes det er vanskelig å stille opp på kveldstid i travel ukehverdag.  

Forslaget ble diskutert. Det kom innspill om at møtetidspunkter vil uansett ikke kunne passe 
for alle. Vi lar forslaget gå til neste gang. 

Sak 2: RKM spør GSRéne om vi trenger en representant fra oss på regionsmøte? RKM avløses 
som leder i telefonkomiteen, og kan ikke fylle begge verv på regionsmøtet 

Enighet fra gruppene om at det bør i så fall være en representant som er til stede her i dag. 
Sakene fra regionen blir gått igjennom først. Konklusjonen ble at RKM vil spørre på 
regionsmøte om h*n kan representere OSSK. 



 

 

Saker fra regionen: 

VALG: 

a) Nestleder (3 år rusfri tid, 2 års varighet)     – ingen kandidat 
b) Varasekretær (3 år rusfri tid, 2 års varighet)     – ingen kandidat 
c) Varadelegat (4 år rusfri tid, 2 års varighet    – ingen kandidat 
d) 2. Varadelegat (2 år rusfri tid, 2 års varighet)     – ingen kandidat 
e) Kasserer Litteraturkomiteen (4 år rusfri tid, 2 års varighet)  – ingen kandidat 
f) Leder Telefonkomiteen (3 år rusfri tid, 2 års varighet)   – ingen kandidat 
g) Leder Servicekonferansen (3 år rusfri tid, ad-hoc)    – ingen kandidat 
h) Leder ECCNA (3 år rusfri tid, ad-hoc)      – ingen kandidat 
i) OR-koordinator x 2 (3 år rusfri tid, 2 års varighet)    – ingen kandidat 

 

1) Budsjett 2023: Vi har ikke sett budsjettet, og kan derfor verken godkjenne eller forkaste. 

2) Oversettingsfeil: Gruppene synes dette er ett diffust og lite konkret forslag og vi 
konkluderer med at ett forslag til ny ordliste bør legges frem, før vi kan ta stilling til det. 

3) Hybridmøte: Enstemmig for hybridmøte 

4) Felles epost: Vi er FOR å samle eposten på en` adresse, men synes Tjenestekomiteen bør 
finne ut av dette selv. 

5) OR-koordinator: Enstemmig nei til dette forslaget. Vårt forslag er at FU skal være under 
OR! 

Eventuelt: 

6) Flyer til regionsmøtene: Vi spør om det er noen kostnader knyttet til dette? Uansett er det 
konsensus fra gruppene imot dette forslaget. 

7) Regionalt konvent i 2023: Enstemmig ja! 

 

Avslutter møtet med bønn om sinnsro. 

 


