Agenda OMSK møte Molde 28.04.2019
Møteplan : 02.06 Trondheim, 25.08 Molde, 20.10 Trondheim, 08.12 Molde
Kontonummer:4202.51.36904
Tilstede:
Agenda til møtet:
Presentasjonsrunde:
Godkjenning av agenda og referat fra siste møte.
Ta en stille stund
Lese visjon for NA tjeneste.
Lese Tradisjonene.
Lese 10 konsept.
Leder dele sin forståelse av 10. konseptet på neste møte
1. Spørsmål og kommentarer til rapporter:
2. Rapportering fra verv:
3. Økonomisk status : NA OMSK Driftskonto: NA OMSK Konventkonto:
4. Ledige verv
Nestleder - Har trekt seg fra vervet
Vara sekretær – Ingen nominerte
OR leder Trøndelag – Ingen nominerte
5. Saker fra/til OMSK.
Sak 1. Fra NA Trondheim. Vi ønsker informasjon ang kansellering av konvent i
Trondheim. Dette for å diskutere hva kan vi gjøre andeledes/ bedre til neste år.
Sak 2. Informasjon fra NA Molde: Avholde Treff 2019.
Sak 3. Treffkomite for NA Molde: Søknad til OMSK om lån til forberedelse av Treff i
Molde 2019
Sak 4. Informasjonssak: Sekretær presenterer: Forslag til logo på agenda og
referat,arkiv for referatene, samt vedtakslogg på OMSK siden på nanorge.org.
6. Saker til OMSK fra/til Regionen-

7. Oppdatering av kontaktliste.
8. Oppdatering av 12.Trinnsfrivillig liste.
9. Sende penger videre i strukturen
10. Saker fra forrige møte.
OMSK konvent 2019
Febr. 19. Servisevillighet fra Molde og Namsskogan.
Når konventkomiteen har besluttet at de kan arrangere konvent er det uheldig at det
regnes som avgjort før det behandling i OMSK.
Redegjørelse fra konventleder om arbeidet så langt. Konventkomiteen mener at de
har ressurser for å avholde et konvent. Vedtatt 3 for at vi skal ha konvent i
Trondheim i år.
Des. 18.Fra gruppene: Forslag om endring til februar.
GSR tar med tilbake til gruppen om fremtidige konvent i vinterhalvåret. Gruppene må
ta standpunkt. Service-villighet vil være avgjørende. GSR tar det med tilbake til
gruppene. Omsk konvent. Det skal besluttes i området om det blir konvent 2019.
Endelig bestemmelse tas på neste OMSK møte i februar.
Saken behandlet som egen sak
11. Eventuelt og evaluering av møte

