
1. august 2022 

Deltagere:  Frederik (Formand), Thomas (Kasserer og Litteraturformand), Lars 

(GSR), Finn (GSR), Stine (Sekretær), Carsten (GSS), Andy (GSR), Benjamin 

(Formand, HI), Elisa (GRS),   

Afbud: Stephanie (Formand, konvent), Hansi (Næstformand, konvent), Thomas 

(Formand, OI). 

Lokation: Cafe Væxt. 18.30-21.00. 
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1. VELKOMMEN 
A. Godkendelse af dagsorden. 

Det opfordres til at dagsordenen gøres helt konkret og specificeret til hver enkelt 
mødegang.  
 

Beslutning: Godkendt. 

 

B. Godkendelse af referat 

Beslutning: Godkendt. 

 

C. Workshop om 2. tradition 

Nedenfor følger nogle af de tanker og drøftelser som workshoppen gav 

anledning til.  

 

Det blev foreslået at workshoppen fremadrettet kun arbejder med to spørgsmål, 

så det ikke tager for meget af mødetiden.  

Beslutning: Godkendt. 

  

 Tradition To. 

Hvis vi skal modtage vejledning fra en ultimativ autoritet, må vi søge måder 

hvorpå vi kan høre den vejledning i fællesskab. Mekanismen vi bruger til det 

er gruppesamvittighed. Gruppesamvittighed kan forstås på næsten samme 

måde som personlig samvittighed. Gruppesamvittighed afspejler en kollektiv 

opmærksomhed på, forståelse af, og overgivelse til åndelige principper. 

o Hvad er gruppesamvittighed?  

o Hvad er forskellen mellem lederskab og styring?  

o Hvordan inviterer vi den ultimative autoritet ind i vores proces, og 

hvordan genkender vi den, når den er der?  

o Hvad ser jeg som det centrale i Tradition To? 

 

Der blev talt om vigtigheden af at fokus er hvad der er godt for gruppen som 

helhed og at man sammen taler sig til enighed. Det kan også gavne at tænke 

mere langsigtet og påtænke den deltagende addict og nykommer, der kommer 

til mødet om 5 år.  

Der blev talt om servicekoncepterne og behovet for at tage andres ytringer 

seriøst uagtet om der forefindes tilslutning hertil. Det kan ses som at sige sine 

mening og derefter give slip, da vi ikke skal lade egoer være styrende.  

Grupperne skal være selvstyrende, men harmoni skal være i fokus. 
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2. GRUPPERNE 

A. GSR-rapporterne.  

En streg, - , betyder at GSR ikke var tilstede på mødet. 

o ADDICTS I BEDRING (9000) 

- 

o BASIC BLUES (9000) 

Servicestrukturen er stabil til mødet.  

Der har været en større samtale om hvorvidt man kunne få sponsorer til 

at stiller sig op efter mødet. Det er endt med enighed om at fortsætte som 

det er. Det betyder, at medlemmet fortsat selv må tage kontakt til andet 

medlem ved ønske om sponsorship.  

Der er mange deltagende til møderne og alle poster er igen besat. 

Gruppen har endvidere bestilt ny litteratur.  

Økonomi        3517,50 kr.   

Donerer                        500,00 kr. 

 

o EN DAG AF GANGEN (9800) 

- 

o FLYING FREE (9000) 

- 

o FREE BIRD (9700) 

Gruppen har afholdt en vellykket grillfest efter speakermøde tilbage i 

juni.  

Økonomi       2585,00 kr.  

Donerer       1200,00 kr.  

 

o FRIHED TIL VÆKST (9000) 

- 

o HÅBET (9000) 

- 

o JENS LANGKNIV (9000) 

Gruppen har fået gode tilbagemeldinger på have greeters ved hvert 

møde. Gruppen bruger som udgangspunkt en mand og en kvinde til 

formålet.  
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13. august holder gruppen grillfest på Egholm.  

Økonomi        1500,00 kr.  

 

o KOM FRI (9000)  

- 

o LYSET (9000) 

Der kommer mange til møderne og derfor er der igen kommet styr på 

leje at det store lokale. 

Økonomi        400,00 kr.  

 

o POWER OF LOVE (9000) 

 - 

o SAMMEN KAN VI (9900) 

- 

o TRODS FORSKELLIGHEDER (7700) 

- 

o SERENITY (9000) 

- 

o VI KOM TIL AT TRO (9400)      

Ingen kommentarer.  

Økonomi                         800,00 kr. 

 

B. Yderligere fra grupperne inkl. GSR-forum.  

• Præcisering af arbejdsgang for bestilling og levering af litteratur.  

 Man kontakter Thomas. Enten via telefon, sms eller mail.  

 Tlf.: +45 24 94 03 63 

 Mail: thomaskjellin@hotmail.com 

Udgangspunktet er afhentning på OSK møde eller Thomas’ privat adresse.  

 

• Erfaring om at afholde sammenkomst eller socialt arrangement i NAs navn. 

Spørgsmålet handler om erfaringer og brug af midler fra 7. tradition 

ansvarligt.  

BB: Det er gruppens penge og kan derfor sagtens bruges til sammenkomster i gruppens 

og/eller NAs navn. Basic Blues har ved afholdelse af tidligere års hytteture fastsat en 
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pris for deltagelse for at arrangementsudgifter og deltagelse gik op ved opbakning til 

turen. Det har været med beslutningen om at gruppen må dække eventuelt underskud.   

L: Det er op til grupperne om de selv ønsker at dække udgiften eller det skal foregå 

gennem egenbetaling. Men det forslås at finde både dato og tovholder for at sætte 

processen i gang.  

 

• Kan NA få mere inkluderende tekster, hvor mænd og kvinder i stedet 

omtales som personer. Det handler om at bruge nonbinært sprogbrug.  

BB: Vil gerne have det med tilbage ud i grupperne.  

 

3. RSK ORIENTERING 
Der orienteres fra sidste møde samt fortløbende status på hvad der rører sig.  

Der er ikke længere nogen OSR eller OSS i OSK Nordjylland, hvorfor dette punkt ikke 

nødvendigvis er helt fyldestgørende for nu.  

A. Pamflet om krænkende adfærd til brug ved gruppernes gruppesamvittighed 

 

Der er oversat litteratur af en pamflet. Pamfletten er ikke godkendt litteratur fra 

World Service, men er vejledende hjælp til grupperne. Litteratur blev behandlet 

på mødet tilbage i maj.  

Beslutning: Orientering.  

Den kommer ikke til at være tilgængelig som en del af NA litteratur. Det er tjekket 

af med både OU og RSK. Oversættelsen har været i grupperne i Nordjylland og der 

er ikke kommet tilbagemeldinger fra grupperne. Oversættelsen sendes hermed 

videre til RSK Formand efter efterspørgsel.  

Ønsker grupperne denne pamflet sker der gennem henvendelse til OSK Formand. 

 

B. DR podcast 

 

RSK er blevet kontaktet af DR, der ønsker at lave en podcast om de 12 

behandlingstrin. Der oplæses en mailkorrespondance på mødet og samtales om 

hvorvidt OSK Nordjylland som helhed kan støtte op skrivet fra RSK.  

Beslutning: Godkendt.  

Der sluttes op om opbakningen til det videre arbejde. Vigtigt er det dog at der 

kommer retningslinjer til de deltagende, da det skal være helt klart hvad NA er og 

ikke er og der er deres personlige historie. Derfor støttes det endvidere at 

journalisten er godt klædt på til at forstå sprog og distinktioner.  
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4. OSK & UNDERUDVALG 
(næst)formanden orienterer og er ordstyrer gennem udvalgsgennemgangen.  

 

A. Post 

Der er ikke modtaget noget post til komiteen.  

 
B. Kassererens rapport 

34153 kr. på OSKs konto. 37034 kr. på NOKNAs konto. 17693kr på 
litteraturkontoen. 2733 kr. i kontanter.  
Mobilepaykontoen, der gælder for samtlige grupper, er styret af kassereren. Her er 
indestående på 3344 kr. Disse penge er dog på vej ud til grupperne.  
 
 
- Ønsker GSR’ at donere? 
Der blev doneret 20.000 kr. ved sidste OSK møde.  

 

C. Litteratur 

Der er litteratur på lager og bestilling og afhentning fungerer som vanlig.  

 

D. Offentlig Information 

Der er blevet afholdt en god træningsworkshop og det går stille og roligt fremad.  

 

E. Hospitaler & Institutioner 

2143kr i kassen.  

Afviklet et enkelt møde, hvor bestyrelsen blev konstitueret. Elisa sidder som 

næstformand og Benjamin som formand. Der er aftalt med en målrettet indsats i 

forhold til psykiatrien. Flere medlemmer er nysgerrig efter at deltage og der laves 

et anonymt rejsekort, så transport er muligt. De enkelte aftaler der laves bliver 

fokuseret og det er vigtigt at sikre professionalitet og seriøsitet.  

 

F. Konvent 

Efterspørg at GSR tager det med ud i grupperne efter mere erfaring. 

Konventbestyrelsen ønsker at få udsættelse til næste møde i forhold til besættelse 

af poster.  

Beslutning: Godkendt.  

5. VALG 
Flere af posterne har cleantime forslag og  man kan kun vælges ved fysisk fremmøde.  

A. Valg til OSK 

o Næstformand for OSK, 12 måneder 

Ingen opstiller.  
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o Internetansvarlig for OSK, 6 måneder  

Andy stiller op til internetansvarlig og vælges.  

 

o Områdeservicerepræsentant, 18 måneder 

Ingen opstiller.  

 

o Områdeservicesuppleant, 9 måneder 

Ingen opstiller.  

 

6. OPSUMMERING 
A. Orientering til grupperne:  

i. Der samarbejdes om muligheden for deltagelse i podcast på P1 om 12 trins 

fællesskaber.  

ii. Der er medsendt en pamflet om krænkende adfærd til støtte og brug ved 

gruppesamvittighed. Dette er IKKE almindelig NA litteratur og skal derfor 

ikke være tilgængelig som pamflet til medlemmer og deltagende – som det 

gør sig gældende ved almindelig og godkendt NA litteratur.  

iii. OSK mangler at besætte følgende poster: 

i. Næstformand, OSR og OSS 

iv. OI, HI og NOKNA savner alle servicekræfter.  

 

B. Spørgsmål til grupperne:  

Kan der støttes op om at indstille til OSK at NA litteratur fremadrettet benytter 

sig af nonbinært (ikke bruger mand/kvinde) sprogbrug?  

7. AFSLUTNING  
A. Evaluering af mødet 

Mødet har været fint og med en god ånd. Der er desværre ikke så mange 

deltagende. Fokus fremadrettet på at mødets begyndelse med forum køres mere 

stringent.  

B. Kommende dagsorden. 

- 

C. Næstkommende møde: 5.  september 2022 kl. 18.30  

Skolegade 9, 7700 Thisted 
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