REFERAT møte i OVSK – 28-11- 2020

Ledige verv i OVSK:

rusfri tid

Leder

2 år

Nestleder

1 år

Kasserer

2 år

Vara kasserer

2 år

RKM

2 år

Vara RKM

1 år

Leder for aktivitetskomiteen

1 år

OR-leder Bergen

1 år

Varighet for alle vervene er ett år, med mulighet for gjenvalg og ett år til.

tilstede
gsr Clean kokos Bergen, gsr Downtown Stavanger, gsr Nye horisonter Haugesund, gsr Keep
it simple Haugesund, sekretær OVSK, gsr B2B Stavanger

selvransakelse
møter vi situasjonen med Korona på en god måte på møtene?
clean kokos. ser de samme utfordringene som vi hadde før. Er komme forskrifter som vi er
nødt til å forholde oss til. Folk er engstelige, fra å være ca 20 på møtene har vi gått ned til 10.
hensynet til smittevern kan skremme noen, avstand, munnbind etc. rart for nykommere.
Prøver å holde lørdagsmøtet åpent, vil ta en løpende vurdering om fysiske møte eller zoom.
Fysisk møte er bedre, da kommer det flere. Det kommer fortsatt nye folk til gruppen.. det er
en utfordring med Korona.
Nye horisonter Haugesund. Sliter med det samme, lite folk på møtene, en del folk holder seg
hjemme. Skal vi informere mer om zoom møter, bruke fb siden for eksempel.
Downtown: er 100% digitalt nå. Hadde midlertidig lokale hos alarm, men det ble stengt.
Zoom er en helt grei reserveløsning. Noen møter i Stavanger klarer å holde åpent. Tøff tid
men merker at med en gang vi åpna sist for fysiske møter var folk klar igjen.

B2B : vi hadde alle måter åpne i første bølge. Lærte av det. Sist var det mange som forsvant ut
på sosiale medier og var aktive der, men det var splittelse. Smerte fulle prossesser som vi
lærte mye av. Sa at den andelen som var villige til å gjøre service ble redusert. La ikke referat
ut på sosiale medier. Folk måtte komme på fysisk møter, gruppe samvittighet, fulgt opp med
gruppesaksmøte. Spørsmål om vi skal gå bare digitalt? Er folk villige til å gjøre service? Ikke
digitalt, det ville de ikke. Har tre åpne møter, med maks antall på 10. kommer det for mange
på møtene, kan vi møte dette på en god måte, de med god tilfriskning kan velge å forlate
møtet
Keep it simple: opplever at det blir splid stemning mellom de som er faste og gjør mye
service, det er mye som blir lagt på dem. Prøve å holde positiv stemning og gå gjennom det.
Det går over. Ikke gi oss, bare fortsette. Hvis det bare er to som er på møtet, eller til og med
bare en, stå stormen ut. Melde digitalt at vi er åpent? De som blir igjen blir litt leie, det er lite
folk, og de må åpne. Men det gjelder jo om liv og død, vi trenger disse møtene.

Rapporter fra GSR’er
Na Downtown Stavanger
Økonomi 5169kr etter å ha sendt inn penger og kjøpt litteratur.
Stemningen i gruppa er god på tross av Korona.
Det som opptar oss er samhold, nykommeren, tilfriskning og holde møter no matter
what.
Vi er flinke på omstilling og er svært proaktive på gruppesaksmøtene. Vi er tilbake på
zoom igjen grunnet dagens smitte situasjon. Innleder har vi fremdeles den første
fredagen i måneden. Dette fungerer ganske bra på digital platform også.
IKT GSR Downtown Stavanger

CLEAN KOKOS Bergen
Clean Kokos er nå etablert i de nye lokalene i kjelleren til Centralkirken på Vetrlidsallmenningen 8.
På grunn av smittesituasjonen og lokale forskriften om smitteverntiltak i Bergen kommune, innførte
vi på siste gruppesaksmøte nye retningslinjer for gjennomføring av møtet:





Maks 20 personer på møtet.
Alle har faste plasser
Vi fører lister over hvem som er til stede på møtet. Listene makuleres etter 14 dager.
Ingen servering av kaffe/te ol.






Påbudt med munnbind når vi ikke kan overholde meteren.
Anbefaling om å bruke munnbind dersom vi er mer enn 10 personer til stede på møtet.
Vi leser innledningskort og disse sprites etter hvert møte
Vi har gått til innkjøp av munnbind for utdeling til de som ikke har dette selv.

Etter innføring av nye retningslinjer har det vært færre personer som kommer på møtene. Det har
vært mellom 9 og 11 personer til stede på møtene den siste måneden.
Det er fortsatt mange med lang rusfri tid som kommer fast til møtene, men det er også gledelig å se
at vi klarer å tiltrekke oss nykommere. Det er en god og trygg atmosfære av tilfriskning på møtene.
Gruppen har god økonomi. Vi sendte 6500 kr til området 28.10. Pr. 25.11.2= hadde gruppen 1002,94
kr på konto.
Gruppen har fått nye kasserer siden sist. Dette er vi glade for. Vi opplever at det er servicevillighet i
gruppen, og vi håper på sikt å kunne nominere kandidater til ledige verv i området.
GSR har hatt vervet sitt i ett år, og dette vervet er nå på valg. GSR har sagt seg villig til å fortsette i
vervet inntil vi får valgt ny GSR for gruppen.
Clean Kokos stiller seg positiv til å bevilge mer penger til OR Haugesund dersom det er behov for det.
Clean kokos har ikke nominert noen kandidater til ledige verv i området.
IKT GSR CLEAN KOKOS

B2B Stavanger
Vi har siden sist områdemøte fått lov å sammen møte andre bølge av Covid - 19 og
alle restriksjoner og følelser som er en konsekvens av situasjonen som skapes. Vi
kunne sammen møte utfordringer med erfaringer gjort i vår. Konkret for oss ble det
viktig å samle oss å snakke sammen om hvordan vi i gruppen sammen skulle ta
ansvar for og ivareta alle medlemmene og samtidig ivareta 5 tradisjon opp mot
eventuelle nykommere. For oss krevde det prosess med gruppesamvittighetsmøte og
senere vedtak på gruppesaksmøte. Vi opprettholdt våre tre ukentlige møter, økt
fokus på å se hverandre og ta hensyn, økt fokus på smittevern og involvering i
tillitt på å sammen hjelpe hverandre til å overholde anbefalinger og krav fra
myndighetene. Vi har maks antall møtedeltakere på 10 stk.
Økonomien er sunn og vi ønsker å kjøpe inn mye litteratur da etterspørselen etter vår
felles litteratur er økende. Vi er delte på om vi ønsker å sende penger til området i
nåværende situasjon og da med tanke på at området ikke har betrodde tjenere som
danner en trygg struktur for forvalting av gruppenes interesser i dag.
Det er mellom 7 og 10 stykker på våre møter.

Det er en god atmosfære av tilfriskning på våre møter og det oppleves som om
utfordringer har fått oss mer sammenspleiset som gruppe. Når dette er sagt så er det
noen medlemmer som ikke har vært involvert i service strukturen som vi opplever å
ikke se så ofte på våre møter. Hva kan vi gjøre for å ivareta disse? Er det erfaringer
fra de andre gruppene i området?
IKT GSR B2B Stavanger

Nye Horisonter Haugesund
Det er fra 3-5 personer tilstede på møtene.
Vår økonomi er god.
Vi har fortsatt fysiske møter hver torsdag.
Det er dårlig oppmøte og lite servicevillighet i gruppa nå om dagen.
Or komiteen har liten fremgang da det er lite oppmøte på komitemøter og få oppdrag.
Det er ingen saker som skal videreformidles til området.
Heller ikke denne gangen stiller vi noen kandidater til verv i området.
IKT GSR Nye Horisonter Haugesund
Keep it simple Haugesund
Har ikke sendt inn rapport
Kasserer rapport
Midlertidig kasserer. 14 662,29 på konto. Har ikke betalt ut noe ennå, siden sist områdemøte.
3000 av disse er satt av til OR Haugesund. 9000 er kommet inn fra gruppene denne måned.
Or Stavanger rapport
Har møte i Or hver tirsdag. Lite oppdrag pga korona, men står i telt på Sølvberget. Jeg
opplever at folk blir nysgjerrig når de er vant til å se oss der. Skulle ikke skrive rapport i dag,
men sende inn årsrapport. Har sendt søknad fra or til området om budsjett for 2021. et
foreløpig budsjett er på 16 000,-

Saker
1) Angående kasserer i området:
Det er manglende struktur i økonomien i området, vi har ikke kasserer. Det kan føles utrygt
for gruppene å sende penger videre til området. Gruppene vil gjerne vite hva pengene går til,
når det gjelder den midlertidige ordningen med å betjene pengene, fordi vi ikke har kasserer.
Skal vi ta det ut til gruppene? Diskutere. Gruppene har ansvar for å ha folk til å ta verv i
området. Det viktigste å ha fokus på er å få disse vervene besatt. Vi vil gjerne motivere folk til
å ta ansvar og ta verv, slik at det blir trygt. Det er området som bestemmer hvem penger skal
gå til, så betrodde tjenere betaler ut det til for eksempel OR. Ta det ut til gruppene, at vi har
møter, og at ting skjer. Vi har ikke struktur med verv til OVSK, dette gjør at vi ikke får gjort
det vi vil. Vi rapporterer ikke til regionen lenger.
Gsr må be gruppene om hjelp. Snakke med de som har vært i området før, snakke med andre
områder hvordan de gjør det. Det er bra at vi kommer her og møtes, har saker fra engasjerte
medlemmer. Ikke la det at vi nå mangler budsjett skremme oss fra å fortsette å møtes og gjøre
service. Når vi får valgt inn ny kasserer kan han eller hun få hjelp av tidligere kasserer til å
komme i gang.
Ta med til gruppene, at de kan ta verv og gjøre service i området. Ha fokus på dette på
gruppesaksmøte. Få med folk med erfaring.
Hvis GSR ene får folk i sine grupper til å ta verv som GSR, blir de som er GSR nå ledige til å
ta verv i området. Er det servicevillighet i gruppene?
Ta det opp igjen i januar, og ta det ut til gruppene.
2) Betrodde tjenere i NA registrert i Brønnøysund for OVSK
De som står registrert for NA OVSK i Brønnøysundsregisteret er ikke lenger aktive i å gjøre
tjeneste i området. Skal vi bytte disse navnene ut når vi får nye tjenere i OVSK? I en vanlig
bedrift vil navnene skiftes ut hvis en for eksempel får nytt styre. Da vil navnene i registeret
skiftes ut fortløpende. Skal vi gjøre det samme i OVSK? Ta dette ut til gruppene.
3) Spørsmål: vara GSR har sluttet å gå på møter.
Så har hun spurt om han har det bra, hvis han ikke vil være vara GSR kan han komme på
møte og gi beskjed, men han kommer ikke. Skal han tas ut av tjeneste, eller må han si det
selv?
Spør han hvis du kan få tak i han. Hvis du ikke får tak i han, skift han ut.
I NA er det folk som ryker utpå av og til. Bli enige i gruppen, og velg en ny vara GSR. Det
viktigste er gruppa.
Ledige verv: Nominasjoner på ledige verv? nei
Avsluttet møtet med sinnsrobønnen
Neste møte i OVSK er 30. januar
I kjærlig tjeneste,
sekretær

