
REFERAT OSSK  07.12. 2022  

 

Nestleder ønsket velkommen, og åpnet møtet med å invitere en kjærlig Gud til å hjelpe oss 

med å ta gode beslutninger. 

Presentasjonsrunde:  

Til stede: Nestleder, kasserer, sekretær, RKM, 1 representant fra «Mandagsgruppa», GSR 

«Torsdagsklubben», 2 representanter fra «Fredagsgruppa», GSR «Bak fasaden-gruppa», leder 

Aktivitetskomiteen. 

NAs 12 tradisjoner ble lest, samt 4. konsept i sin helhet. 

Referat fra forrige OSSK-møte ble godkjent. 

Dagsorden ble opplest. 

Dagsorden godkjent med en evt. sak fra regionen 

Rapporter fra OSSK´s betrodde tjenere: 

Nestleder: Holdt seg oppdatert, lest mail, vært på OR- møte. 

Kasserer: Sjekket mail og konto, husleie er betalt ut året. Har laget forslag til budsjett.  

Sekretær: Sjekket mail, skrevet referat og sendt ut. 

RKM: Lest mail. Hatt mye kontakt med delegat og andre RKM`er og vært i møte med dem 

ang regionsmøte neste år. Hjulpet til med OSSK sitt bidrag i regionsrapporten 2023, som 

delegat skal ha med videre til WSC. 

Rapporter fra gruppene: 

«Mandagsgruppa»: Holder møte i Vestre Strandgt 19a i Kristiansand, mandager kl 18.00. Har 

vanlige delingsmøter med fokus på trinn og tradisjoner samt åpent tema. Er greit besøkt, 

varierer med antall besøkende: 8 – 18 pers. En del verv besatt. Grei økonomi. 

«Torsdagsklubben»: Holder møter i Lund Kirke, Marviksveien 5 i Kristiansand, torsdager kl 

19.00. «Bare for i dag» som tema. Godt besøkt med mange nykommere. Gruppa har lenge 

vært nede ift verv, men er på vei opp.  

«Fredagsgruppa»: Holder møter i Vestre Strandgt. 19a i Kristiansand, fredager kl 18.00. Har 

ordet-rundt-møter, fokus på trinn og tradisjoner. En del verv besatt. Grei økonomi. 

«Bak fasaden-gruppa»: Holder møter i Vestre Strandgt. 19a i Kristiansand, lørdager kl 12.00. 

Mange besøkende. Har fokus på trinn og tradisjoner, samt temaboks. Alle verv besatt. Kr 

4213, 63 på konto og husleie er betalt. 

Rapporter fra OSSK´s underkomiteer: 

Aktivitetskomiteen: Alle verv er besatt og det er god stemning i komiteen. Budsjett fra 

Akom kommer etter nyttår. Nyttårsfesten planlegges. Leder ber alle om å ta ut til gruppene 



om å sponse litteratur til utloddingen nyttårsaften! Det trengs også servicevillige til 

nyttårsaften, og det budskapet må spres! 

ORkomiteen: OR ligger nede. Ingen rapport fra komiteen.  

 

Saker OSSK: 

1.VALG: 

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

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

NB! Viktig at gruppene tar det videre at vi trenger OR - leder! 

2. Budsjett OSSK:  

Kasserer går igjennom budsjettet og det blir ikke godkjent av gruppene fordi det 

budsjetteres at OSSK går i minus. Regnskapet fra aktivitetskomiteen bør gås igjennom fra de 

3 siste Bragdøya-arrangementene, slik at det budsjettet går i null eller pluss. Konklusjonen 

blir at kasserer lager ett ekstra budsjett hvor OSSK går i null eller pluss. 

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

Vi er enstemmig imot: konsensus 

4. Budsjett for Nyttårsfest 

Budsjett godkjent 

5. Eventuelt 

Se eventuelt sak 4. fra regionen  

Saker Regionen: 

Valg: 

Nestleder (3 år rusfri tid, 2 år varighet)   - ingen kandidater 

Kasserer (4 år rusfri tid, 2 år varighet)   - ingen kandidater 

Varadelegat (4 år rusfri tid, 2 år varighet)   - ingen kandidater 

2. Varadelegat (3 år rusfri tid, 2 år varighet)   - ingen kandidater 

Kasserer Litteraturkomiteen (4 år rusfri tid, 2 år varighet) - ingen kandidater 

Leder Servicekonferansen (3 år rusfri tid, ad-hoc)  - ingen kandidater 

Leder ECCNA (3 år rusfri tid, ad-hoc)    - ingen kandidater 

OR-koordinator x 2 (3 år rusfri tid, 2 år varighet)  - ingen kandidater 

 



1. Oppdatering av ordlisten: 

Vi er positive til at dette gjøres, men ordlisten må godkjennes av gruppene i etterkant. 

2. OR-koordinator:  

Denne saken ble stemt på fra OSSK under regionsmøtet i okt. -22 

3. Offentlig informasjon (OI): 

Vi er positive til en felles mal, men med tilpasset innhold 

4. Eventuelt:  

RKM informerer: Regionen Norge ønsker å avholde ett regionalt konvent i forbindelse med 

at NA Norge feirer 35 år i 2023. Er noen av områdene interessert i å arrangere det, og legge 

inn bud? Og hvem vil bidra?  

 

Avslutter møtet med bønn om Sinnsro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


