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REFERAT OSSK 02.11.2022

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

Presentasjonsrunde: 

Til stede: Leder, nestleder, kasserer, sekretær, RKM, varaGSR «Mandagsgruppa», varaGSR «Gjør det 
enkelt-gruppa», varaGSR «Torsdagsklubben», 2 representanter fra «Fredagsgruppa», GSR «Bak 
fasaden-gruppa», GSR «Mandalsgruppa», 1 observatør.

NAs 12 tradisjoner ble lest, samt 3. konsept i sin helhet.

Referat fra forrige OSSK-møte ble lest.

Referat godkjent med 1 kommentar fra «Bak Fasaden»: Det er oppgitt feil beløp på deres 
konto. 

Dagsorden ble opplest.

Dagsorden godkjent.

Rapporter fra OSSK´s betrodde tjenere:

Leder: Sjekket mail jevnlig. Skrevet dagsorden. Besøkt gruppene/gått på møter.

Nestleder: Sjekket mail jevnlig, prøver å sette seg inn i mailen, vil besøke underkomiteer.

Kasserer: Sjekket mail og konto. Konto:  kr 55 499, 40. Husleie på kr 2500,- blir trukket fra 
konto i morgen. Utskrift av regnskapet ble sendt rundt for innsyn. 

*Kommentar: «Fredagsgruppa» ønsker at det månedlige regnskapet for OSSK kommer med 
på dagsorden, evt i referat.

Sekretær: Sjekket mail jevnlig, og satt seg inn i mail. Skrevet referat og sendt ut. Vært på 
møte i underkomiteer.

RKM: Har vært på regionsmøtet og fikk representere OSSK og stemt i sakene. Skryter av 
møtet i regionen. Har ryddet opp i mail og fått slettet masse. Har skrevet rapport. Vært i 
kontakt med delegat pr mail.



 

Rapporter fra gruppene: 

«Mandagsgruppa»: Holder møte i Vestre Strandgt 19a i Kristiansand, mandager kl 18.00. 7 -
15 besøkende. Gode møter med fokus på trinn og tradisjoner. Kr 2231,47 på konto. Husleie 
er betalt ut året. 

«Gjør det enkelt–gruppa»: Holder møter i Dronningensgt. 36 i Kristiansand, tirsdager kl 
1930. God atmosfære av tilfriskning. Temalister med fokus på trinn. Gruppa besøkes av en 
fast kjerne, samt mange nykommere. Det blir arrangert Grøtfest 19 nov, og info ligger ute på 
NAnorge.org. Ber om at budskapet spres.  

«Fredagsgruppa»: Holder møter i Vestre Strandgt. 19a i Kristiansand, fredager kl 18.00. God 
atmosfære av tilfriskning. Greit besøkt. Fokus på trinn og tradisjoner. God økonomi. 

«Bak fasaden-gruppa»: Holder møter i Vestre Strandgt. 19a i Kristiansand, lørdager kl 12.00. 
16 - 17 besøkende. Har fokus på trinn og tradisjoner, samt temaboks om åndelige prinsipper. 
Mangler varaGSR, ellers alle verv besatt. Kr 2617,68 på konto. Planlegger speakerdag i 
januar. 

«Mandalsgruppa»: Holder møter i Tiedemansgården, Adolph Tiedemandsgt 1 i Mandal, 
søndager kl 19.00. 10 – 12 besøkende. Har trinn og tradisjoner som faste temaer annen hver 
gang, ellers «Bare for i dag». Økonomien er god. Servicevillighet er sånn passe, det er de 
samme som gjør service. 

«Torsdagsklubben»: Holder møter i Lund Kirke, Marviksveien 5 i Kristiansand, torsdager kl 
19.00. «Bare for i dag» som tema. 8 – 15 besøkende, mange nykommere. Det er få besatte 
verv, og slik har det vært siden covid. 

 

Rapporter fra OSSK´s underkomiteer: 

Aktivitetskomiteen: leder er ikke til stede, og det er ikke levert rapport. 

OR-komiteen: OR ligger nede. Det mangler leder, og det er viktig at dette tas ut til gruppene! 
Ift Ara, gjør panelleder en god jobb.  

 

Saker OSSK: 

1.VALG: 

VaraRKM:  (2 år rusfri tid, 1 år varighet) Ingen kandidat - går videre til neste gang 

Leder OR:   (2 år rusfri tid, 1 år varighet) Ingen kandidat  - går videre til neste gang 

2. Budsjett OSSK: 

Saken utgår da budsjettet ikke er klart. Det kommer på dagsorden i desember. 

3. Flytte møtet i OSSK til første lørdag i måneden? 

«Gjør det enkelt»-gruppa sier det er stor servicevillighet i gruppa, men pr.d strekker ikke 
tiden til på onsdager. 



 

Forslaget blir diskutert. «Fredagsgruppa» sier at siden OSSK endelig er oppe igjen, er det å ta 
hensyn til de som har verv i komiteen det viktigste. «Bak fasaden» mener det samme. Andre 
grupper sier de ikke ønsker endring av tidspunkt. Saken blir stemt over.  

For endring av møtetidspunkt: 1 

Mot endring av møtetidspunkt: 5 

Saken går videre til neste gang 

4. Bærbar PC til sekretær i OSSK og underkomiteer? 

Forslaget blir diskutert og flere spørsmål kommer opp: hvordan skal PC`en administreres 
mellom sekretærene? Kan OSSK bruke penger til dette formålet? Finnes det en annen 
løsning?  

Konklusjonen blir at 2 PC`er blir donert privat fra 2 av komiteens medlemmer, og 
sekretærene er fornøyde og takknemlige mtp denne løsningen. 

5. Eventuelt 

Ingen saker 

 

Saker Regionen: 

Saker fra regionen kommer på dagsorden i desember. 

 

Avslutter møtet med bønn om sinnsro. 




