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REFERAT OSSK    04.01. 2023 

 

Leder ønsket velkommen med en stille stund, og inviterte en kjærlig Gud til å hjelpe oss med 

å ta gode beslutninger. 

Presentasjonsrunde:  

Til stede: Leder, kasserer, sekretær, RKM, GSR «Bak fasaden-gruppa», GSR «Mandalsgruppa, 

nestleder Aktivitetskomiteen. 

NAs 12 tradisjoner ble lest, samt 5. konsept i sin helhet. 

Referat fra forrige OSSK-møte ble godkjent. 

Dagsorden ble opplest og godkjent. 

 

Rapporter fra OSSK´s betrodde tjenere: 

Leder: Besøkt gruppene. Hatt kontakt med kasserer, kommunisert med administrative 

tjenere. Lest mail, videresendt mail fra regionen. 

Kasserer: Lest mail. Korrigert budsjett. Saldo på konto: kr 54 549, 40 

Sekretær: Lest mail, skrevet referat og sendt ut. 

RKM: Lest mail. Hatt kontakt med andre i komiteen, regionen og delegat. Sendt ut 

dagsorden. 

Rapporter fra gruppene:  

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

Godt besøkt, det var 23 besøkende for litt siden. Har fokus på trinn og tradisjoner, samt 

temaboks. Alle verv besatt. God økonomi. Skal ha speakerdag 17 februar. Planleggingsmøte 

for speakerdag er 14 januar, og folk inviteres med for å komme med innspill. 

«Mandalsgruppa»: Holder møter i Adolph Tidemandsgt. 1 i Mandal, søndager kl 19.00. 

Normalt besøkt, 5 – 12 stk pr. Gang. Trinn og tradisjoner som tema og Bare for i dag. God 

økonomi, 1500,- kr ble sendt videre til OSSK. Har ellers ingen rapport fra gruppa, 

gruppesaksmøtene vil bli flyttet til ett mer gunstig tidspunkt fremover. 

Rapporter fra OSSK´s underkomiteer: 

Aktivitetskomiteen: Alle verv er besatt , 4 – 5 stk på hvert møte og ønsker flere til å gjøre 

service i komiteen. Planlegging av årets Bragdøya er på dagsorden. Nyttårsfesten var 

vellykket. Regnskapet kommer i februar, men det går i pluss.  

ORkomiteen: OR ligger nede. Ingen rapport fra komiteen. Spre ordet om å gjøre tjeneste og 

få OR-komiteen opp igjen! 



 

GRS´ene tar ut til gruppene om de ønsker besøk fra OR- tjenere for å fortelle om tjenesten! 

 

Saker OSSK: 

1.VALG: 

VaraRKM:  (2 år rusfri tid, 1 år varighet) Ingen kandidater – spre budskapet om at det trengs 

kandidater 

Leder OR:   (2 år rusfri tid, 1 år varighet) Ingen kandidater  - spre budskapet om at det trengs 

kandidater 

2. Budsjett OSSK:  

Revidert budsjett blir godkjent. 

3. Regionalt konvent 2023: 

Er OSSK interessert i å arrangere det, og legge inn bud? Eventuelt bidra på andre måter? 

Regionskonventet bør nok ligge på Østlandet med tanke på logistikk. Vi har tjenestevillige, men 

ønsker ikke å legge inn bud, da vi har Bragdøya-arrangementet. 

 

5. Eventuelt 

Ingen saker. 

 

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: 

Avgjørelse på denne saken ble tatt på forrige møte. 

2. OR-koordinator:  



 

Vi har tatt stilling til denne saken, og den ble stemt på fra OSSK under regionsmøtet i okt. -

22. 

3. Offentlig informasjon (OI): 

Vi sender inn vår presentasjon til FU. 

4. Eventuelt:  

Ingen saker. 

 

Avsluttet møtet med bønn om Sinnsro. 

 

 

 

 

 

 

 

 


