
Ledige verv i OVSK:     rusfri 1d   

• Nestleder     1 år 

• Kasserer    2 år 

• Vara kasserer    2 år 

• Vara RKM    1 år 

• Leder for ak5vitetskomiteen  1 år 

• OR-leder Bergen   1 år 

• OR-leder Stavanger   1 år 

Varighet for alle vervene i OVSK er e@ år, med mulighet for gjenvalg og e@ år 5l.  

Ledige verv i Regionen:  
   

• Vara Sekretær    3 år  

• Vara Kasserer    3 år 

• Vara Delegat    4 år 

• Kasserer Litteraturkomiteen  4 år  

• Nesteder Fellesskapsutvikling  3 år 

• Leder ECCNA    3 år  

• OR koordinator   3 år 

• OR koordinator   3 år 

Varighet for alle vervene i regionen er 2 år, med mulighet for gjenvalg 
  

NB! Regionen ønsker tjenestevillige! 

REFERAT møte i OVSK – 18. september 2021



Tilstede: 

Leder OVSK 
Sekretær OVSK 
RKM OVSK 
GSR Clean kokos Bergen 
GSR Na Rennesøy 
GSR Bryne 
3 observatører 

Vi hadde workshop med FU første delen av områdemøtet, så det ble kun et kort møte for saker etc. 

Saker: 

Sak 1.  

Buffer i regionen 

Det er en sak i regionen om å senke bufferen fra 250 000 5l 150 000.  

Ny buffer: 
30 000,- 5l ev service konferanse 
30 000,- 5l ev regionsjkonvent 
30 000.- 5l ev eccna komite og 
60 000,- 5l ubesa@e verv og uforutse@e utgiWer. 

Det ble ikke fa@et noe vedtak i denne saken, fordi kun en av GSR ene hadde ta@ det med 5l gruppen, 
og de andre ønsket mer info om hva det dreier seg om.  

Sak 2. 
 Kan OVSK dekke reisen for GSR’er hvor gruppen ikke har økonomi 5l å betale for reisen 5l 
områdemøtene.  
Det var ikke konsensus om de@e. Men saken er nå oppe for tredje gang, og da blir det 
flertallsavgjørelse. Det ble flertall for at OVSK ikke dekker reise 5l GSR’er.  

Valg av verv: 

Sekretær vervet er på valg. En kandidat 5l vervet. Kandidaten ble enstemmig valgt.  

I kjærlig tjeneste 
sekretær


