
1 
 

 Referat fra OSK-møde   
i NA-Nordjylland 7.3.2022 

Rapport til RSK 
1.  Sindsrobøn og oplæsning af koncepter 
 
2. Præsentationsrunde 
Næstformand 
Sekretær Carsten 
OSS Kasper 
GSR Andy Lyset samt Internetansvarlig. 
GSS Benjamin Jens Langkniv 
GSR Kim Jens Langkniv 
GSR Lars Vi kom til at tro 
GSR Peter Basic Blues 
GSR Johan Kom fri 
Rep. O.I. Stine 

Observatør: 
 
Afbud:  
Formand Frederik 
Kasserer Thomas og litteraturformand 
OSR Stephanie 
O.I. formand Thomas 
H.I. Formand Michael 
GSR Finn Freebird 
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3. GSR Forum og Bestyrelsen Forum 
1. Læs referat - snak vedrørende godkendelse 

2. Læs dagsorden - snak vedr. Input/rettelser 

3. En snak om de tilbagemeldingerne i evt. har med fra grupperne. 

3. a. Punkter fra GSR Forum til diskussion under Eventuelt  

En snak om den manglende konventbestyrelse.  

4. Work – shop om Traditionerne 1. Tradition 
Oplæst fra Basic Tekst og en kort diskussion i små grupper. Opsamling i den store 
Gruppe. Aflyst 
 
5. Godkendelse af referat 
OK 

6. Godkendelse af dagsorden 
OK 

7. Post til komitéen 
Ingen 

8 GSR-rapporter 
Det er vigtigt, at alle Grupper laver en GSR rapport, hvis de vil have noget med i 
referatet. Rapporten skal afleveres til sekretæren.  

GSR Peter Basic Blues  
Donation kr. 0 
Fint med god struktur.  
Ingen opstillede til posterne på valg 

GSR Andy Lyset  
Donation kr.:0 

GSR Johan Kom fri 
Donation kr.: 0 
Stort opbakning – vedholdenhed betaler sig. 
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GSR Kim Jens Langkniv 
Donation kr.: 0 
Mødet går godt – stor tilslutning. Vi er ca. 30 hver gang. 

GSR Lars. Vi kom til at tro Afbud 
Donation Kr.: 0 

9 Tilbagemeldinger fra grupperne 
Sidste frist for valg til konventbestyrelsen OSK mødet: 
Formand: Ingen opstiller 
Næstformand: Ingen opstiller 
Kasserer: Ingen opstiller 
Sekretær Stine Melder fra.  Hun har ikke tid til at tage posten. : Ingen opstiller 
 
Der blev en diskussion om konsekvenserne ved, at bestyrelsen ikke er på plads.  
Det blev besluttet at give det endnu en chance for at posterne i bestyrelsen til 
konventet bliver besat.  
 

Konventbestyrelsen skal være på plads senest til næste 
OSK-møde i Maj. 
Hvis det ikke er tilfældet, bliver konsekvensen at 
konventet aflyses i år. (se flyers der vedhæftet referatet) 

Valg til RSK (se RSK referatet på NA Danmarks hjemmeside) 

Tilbagemeldinger fra grupperne om forslag til forsiden på vores hjemmeside 
O.I. Stine  
Hjemmesider er formuleret i NA et sprog, som kan være svært at forstå for en 
udefrakommende, der er interesseret i NA.  
O.I. mener, at Sveriges hjemmeside er god som rollemodel. 
Stine sender feedback ang. hjemmesiden til Internetformanden. 

 
 
 



4 
 

 10 OSR  Afbud  og OSS Kasper orienterer:  
 RSK møde november / punkter, der er delt på OSK møde 07/03-2022 

• Vi valgte Jesper ind til internetformand. 

• Yearbook, det er en booklet om at være ung i na, og kampen om at blive 
stoffri og holde sig stoffri, ligger pt til godkendelse hos WSO. 

• I EDM mangler de snart en sekretær – man vil være under kyndig oplæring 
hos den afgående sekretær. Det kræver selvfølgelig en vis viden om 
NARCOTICS ANONYMOUS. 

• RD lufter ideen om, at vi skal byde ind på vinter EDM 2024 (ca. 50 
mennesker). Her kan vi lave et forslag til hvor det kan afholdes henne.   

• Forslag til ny forside af hjemmesiden er under udarbejdelse, man kan se 
forsiden inde under IU på https://www.nadanmark.dk/iu/ . Har man, som 
medlem tilføjelser/ ris og ros, giver man dette videre til OSR, som sender 
dette til udvalget. 

• Er man interesseret i forskellige pamfletter, kommer alle de nyoversatte til at 
ligge inde under OU på hjemmesiden. 

• HI Danmark har lavet en mappe fyldt med relevant HI materiale, som de vil 
tage rundt til de forskellige HI udvalgsmøder. 

o OI er inviteret med til HI regionsmøderne, da der ingen OI formand i 
regionen er. 

• De visitkort er kun nogle, der skal bruges til hjemmesiden, det er ikke 
beregnet til at være nye visitkort – det er kun til mødelister til print. 

 11. Hvad skal vi have med til RSK (se under punkt 10) 
Andy stiller op som kasserer i RSK. OSK støtter opstillingen. 
OSK støtter Mogens som formand i RSK 
OSK støtter at udsætte valg af R.D.M. 
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12 Kassererens rapport Thomas Afbud 
Hoved konto: kr. 
Kontant beholdning: kr. 
Litteratur konto: Kr.  
Konvent konto. Kr.   

OSK Puljen kr.           kan bruges til, at Grupperne kan søge om hjælp til: 
Litteratur 
Nøgleringe 
Pamfletter 
MV. 

OSK har modtaget kr.           fra mobil pay  

13 Næstformand orienterer og rapporter fra underudvalgene: 

Konvent 2021  
Valg af bestyrelsen – ingen af posterne er besat 
Formand 
Næstformand 
Kasseser 
Sekretær 
 
Litteratur Formand Thomas  
Afbud 

H&I Formand Afbud 
Formanden har ikke været på OSK mødet 2 gange i træk, så vi ved ikke, hvad der 
sker i udvalget. 
Det er vigtigt at underudvalgs formændene eller en suppleant er til stede på OSK 
møderne, så OSK får relevante informationer om udvalget.  
Efter en diskussion blev det vedtaget, at næstformanden Simon kontakter Michael 
om overstående.  
HUSK ved afbud fra underudvalgsformænd skal det meldeles til næstformanden i 
OSK.  
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O.I. formand Thomas (afbud Stine informerer om udvalget) 
Stine åbnede en diskussion om mulighederne og problemerne ved, at alle OSK-
møder foregår i Aalborg selvom OSK repræsenterer grupperne hele området i 
Nordjylland. 
Fx er der langt at køre fra Thisted til Aalborg og tilbage. 
En mulighed der blev diskuteret var, om det fx er muligt for en formand i et 
underudvalg at deltage på OSK mødet via zoom. 
Der kom ikke en endelig afslutning på emnet. Skal evt. tages op igen på et andet 
OSK-møde. 

Internetansvarlig Andy  
Husk at der er en GSR mappe på NA Danmarks hjemmeside til GSR/GSS og andre 
interesserede.  
Der er oprettet en Emneboks på hjemmesiden. 
Det er vigtigt, at Grupperne skriver til mødeliste ansvarlig eller Andy ang. 
ændringer ved NA møderne. 
 
Der er en opdateret speaker liste på Hjemmesiden.  

Der er nye mødelister med de seneste opdateringer.  

OSK overdrager ansvaret for rettelser af fejl og forbedringer til udvalget, så det ikke 
skal op på OSK møde ved nye rettelser.  

14. Eventuelt herunder punkter fra GSR Forum  
Kim GSR efterlyste erfaringer med afholdelse af picnic mv fra de forskellige grupper.  
De forskellige grupper gav tilbagemeldinger på dette.  

15. Runde om hvordan mødet er gået  
OK møde 
 

16. Sindsrobøn 
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17. Hvad skal GSR’erne have med ud i grupperne (Udfærdiges af sekretær og 
formand efter mødet).  

OSK-mødet i Maj 2022 er et valgmøde og alle poster i OSK er på valg. Grupperne 
bedes finde egnede personer til følgende poster: 
Formand  
Næstformand  
Kasserer  
Sekretær  
OSR  
OSS 
Litteratur formand  
H.I. Formand  
O.I. Formand  
Internet formand  

Valg til konventbestyrelsen: 
Formand 
Næstformand 
Kasserer 
sekretær 
 
Valg til RSK (se RSK referatet på NA Danmarks hjemmeside) 
Der mangler en sekretær i EDM. Personen skal være super god til engelsk.  
 
18. Ny dagsorden 
Formanden og sekretæren laver den og sender den med som vedhæftet fil.  

Orientering til næste work- shop om traditionerne. 
1.  tradition til næste OSK-møde. 
Mini workshop med traditionerne kan udskrives på nedenstående måde:  
Gå ind på NA Danmark hjemmeside tryk på fanebladet i den øverste blå felt på 
”Service”, rul ned og tryk på ”Servicemateriale” og udskriv ”Mini workshop for 
traditionerne”.  

Næste OSK-møde bliver mandag den 2.5. 2021 kl.  18.30 på Cafe Væxt. 
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Kærlig NA hilsen 
Carsten H. 


