
 

 

 

  

 

 
 

DAGSORDEN OØSK – lørdag 2.april 2022 

 

a) VALG I OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ 

 

1.Nestleder 1år rusfritid 1år varighet 

2.Vara sekretær OØSK     1års rusfri tid          1 års varighet 

3. leder konventkomiteen             2år rusfritid                1år varighet 

4. leder OR                                   2år rusfritid                1år varighet 

5. Leder læredag                           2år rusfri tid              varighet adhoc 

6. zoom host                                  6mnd rusfritid           1år varighet

   

 

  
Alle verv unntatt kaffekoker har mulighet for gjenvalg inntil 1 år 

 

 

• Leder OØSK,              nov.2022 

• Nestleder OØSK,        ledig 

• Sekretær,                     april 2022 

• Vara sekretær,             ledig 

• Kasserer,                     mai 2022 

• Vara kasserer,             mai 2022 

• RKM,                          okt 2022 

• Vara RKM                  okt 2022 

• Leder OR                    ledig 

• Leder læredag,            adhoc 

• Leder konventkomite, til konventet er holdt 

     Kaffekoker                      juni 2022  

• Velkommen

• Presentasjonsrunde

• Stille stund

• Tradisjoner

• Post

• Godkjenne dagsorden

• Konsept 12

• Spørsmål / kommentar 
til forrige referat

• Rapporteringer



 

 

 

       Zoomhost                       mars 2022 
 
 

 

 

 

a) NOMINERING TIL VERV I NA REGIONEN NORGE:

   

1) leder                                     4år rusfri tid  

2) varasekretær                         3år rusfri tid 

3) 2. Vara Delegat                          2år Rusfri tid  

4) Kasserer Litteraturkomiteen      4år Rusfri tid 

5) Leder ECCNA                           3år Rusfri tid  

6) OR koordinator                          3år Rusfri tid   

7) OR koordinator                          3år Rusfri tid  
Verv i regionen har en varighet på 2 år  

 

b) SAKER TIL ELLER FRA NA REGION NORGE 
 
           Med hatten til RKM til OØSK sin agenda til regionen: 

  
Sak: Synes det er viktig at flest mulig møter i regionen er hybrid slik at det er mulig å treffe 
mennesker og gjøre service attraktivt. Møtet i oktober er i Øst. Møtet i juni er i ett område som ikke 
er Øst (i 2022 i Nord).Møtet i februar er nå bare online. Forslag til regionen om å gjøre møtet i 
februar til hybrid også, med den fysiske delen i Øst som før fom februar 2023. 

  
IKS 
RKM OØSK 

 

 

c)  NAOØSK saker 
             

1. Sak1:fra lamberseter 

En gruppe valgte forrige måned å sende 10 000,- til området og 3000,- 

direkte til regionen. 

Det er uvanlig at det sendes penger "forbi" området og direkte til regionen. 

Beslutningen ble tilsynelatende tatt fordi det manglet tillit til at området er 

flinke nok til å sende overskytende beløp videre til regionen uten 

opphold/forsinkelser. 

Bør vi se på hva gjeldende retningslinjer for overføringer til regionen er, og 

ta en selvransakelse på om vi er flinke nok til å følge disse? 



 

 

 

Sak 2:lamberseter  

Det har kommet spørsmål fra en GSR på vegne av et 

medlem som er villig til å ta vervet som leder for konventkomitéen. Denne 

personen ønsker å starte HELT fra begynnelsen, med nytt tema, nye 

komitéer, ny logo osv. 

Det ble brukt en del penger på å trykke gensere med konventlogo, som 

skulle selges på konventet som ikke ble noe av, og dette må kanskje tas 

med i betraktning. 

Har den som tar vervet som leder for konventkomitéen frihet til å starte helt 

på nytt? 

 

      Til gruppene: spør i gruppene om noen er villige til å være med på å                              

spille inn podcaster på tradisjonene på zoom.   

       Skriv en liste over villige å ta med på området å husk navn,telefonnr 

og                          .        E-post adresse og ønsket tradisjon  

 

 

 

Fokuspunkt:  

 

3.tradisjon 

 

 

Selvransakelse:  

 

Arbeider vi etter “prinsipper foran personligheter” eller omvendt?  

Følger betrodde tjenere opp vervene sine?  

 

 

Eventuelt: 

 
 

 
 

 

 
 


