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 Referat fra OSK-møde   
i NA-Nordjylland 3.1.2022 

Rapport til RSK 
1.  Sindsrobøn og oplæsning af koncepter 
 
2. Præsentationsrunde 
Formand Frederik 
Næstformand Simon 
Kasserer Thomas og litteraturformand 
Sekretær Carsten 
OSS Kasper 
O.I. formand Thomas 
GSR Andy Lyset samt Internetansvarlig. 
GSR Joan Trods forskelligheder 
GSR Finn Freebird 
GSR Peter Basic Blues 
GSR Carsten L. Håbet 
Stine medlem af O.I. 

Observatør: 
Line 
Johnny 
Anette 
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Afbud:  
OSR Stephanie 
Johan Kaffemand 
Kim GSR Jens Langkniv  
 
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  

Ingen 

4. Work – shop om Traditionerne 12. Tradition (Aflyst) 
Oplæst fra Basic Tekst og en kort diskussion i små grupper. Opsamling i den store 
Gruppe.  
 

5. Godkendelse af referat 

Godkendt 

6. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

7. Post til komitéen 
 
Ingen post 
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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 
Mødet åbner når det er muligt 

GSR Andy Lyset  
Donation kr.:0 
Gode møder med fint fremmøde 
Gruppen siger ja til det forslag om ny hjemmeside på nadanmark.dk   

GSR Joan Trods forskelligheder.  
Donation kr.: 0 
Gruppen afholder mødet på zoom 

GSR Finn Freebird  
Donation kr.0 
Stabilt fremmøde, som er stigende.  Fra en 8-10 stk. til 16-18 stk. Der er begyndt at 
komme flere nye, som er rimeligt stabile i deres fremmøde. Vi planlægger indledere 
1 mdr. frem. Flere af de nye har mange gode ideer og forslag og er meget seriøse i 
deres engagement.  
Vi har lige betalt husleje for 1 år og købt litteratur, nøgleringe og mønter for godt 
1000kr.  
 
Angående mødet “Friheden”, om onsdagen 19-20 , hvor jeg er Kaffemand og 
kasserer, er også stabilt og i fremgang.  Fra 5-6 til 8-10 stk. Der kommer også 
vedholdende nye medlemmer. Ingen donation denne gang.  
 
GSR Carsten L.   Håbet 
Donation Kr.: 0 
Mødet er åbent 

GSS Stine Kvindegruppen 
Donation kr. 0 
Mødet er åbent 
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9 Tilbagemeldinger fra grupperne 
Valg til konventbestyrelsen: 
Formand: Ingen opstiller 
Næstformand: Ingen opstiller 
Kasserer: Ingen opstiller 
Sekretær: Stine opstiller og blev valgt 
Vicekasser posten kan vælges på konventmøderne. 

Valg af OSS: Kasper stiller op og blev valgt. 

Valg til RSK: 
Ingen opstiller. 
Der mangler folk til at lave service i RSK.  
I kan se hvilke poster på nadanmarks hjemmeside under RSK. 
 

10 OSR Stephanie (afbud)  
OSS Kasper orienterer:  
OSK Nordjylland afholder servicekonference den 25 – 27 marts 2022.01.28  

Der er valgt følgende tovholdere: 
Frederik 
Johan 
Michael 
Peter 
Stephanie 

11. Hvad skal vi have med til RSK (se under punkt 10) 

Der mangler servicefolk til afholdelse af RSK møder 

Ingen melder sig 

O.I. må gerne kontakte Internetudvalget i RSK for forslag til hjemmesiden. 
OSR eller OSS tager O.I. forslag til hjemmesiden med til RSK. 
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12 Kassererens rapport Thomas  

(der er vedhæftet et kassererregnskab for OSK-økonomi fra Thomas) 
Hoved konto: kr. 60.361, - 
Kontant beholdning: kr. 2733,- 
Litteratur konto: Kr. 22047,-  
Konvent konto. Kr. 35.000, - 

OSK har modtaget kr. 3159,- der bliver fordelt og udbetalt efter de forskellige 
gruppers mobil pay nummer.  

Det blev besluttet at Carsten L. og Andy laver revision af regnskabet sammen med 
Thomas 

13 Næstformand orienterer og rapporter fra underudvalgene: 

Litteratur Formand Thomas 
Der er indkøbt nye varer til at sælge til grupperne 

Thomas har endnu ikke modtaget en opkrævning af varerne. 

H&I Formand Michael 

Er ikke til stede på mødet 

O.I. formand Thomas 
Der afholdes O.I. møder på følgende datoer 31.1  

Møderne vil blive afholdt på Cafe Væxt eller online på Zoom.  
Møderne starter kl. 19.00 
 
Der bliver arbejdet på at oversætte håndbogen til O.I. 

Der bliver lavet årshjul hvor O.I. møderne afholdes 14 dage før OSK møderne. 
 
O.I. vurderer at vores hjemmeside er svær at finde rundt i, især hvis man ikke er  
N.A. er. 
Sveriges hjemmeside er et godt bud på en god hjemmeside. 
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O.I. må gerne kontakte Internetudvalget i RSK for forslag til hjemmesiden. 
OSR eller OSS tager O.I. forslag til hjemmesiden med til RSK mødet. 

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. 

Andy har lavet mapper på hjemmesiden på de forskellige underudvalg inklusiv 
konventet. 

På hjemmesiden ligger der forslag til forsiden på hjemmesiden. Grupperne kan 
tjekke det og komme med tilbagemeldinger. 

Internetudvalget holder Zoom møder på lørdag kl. 19.0 
Link ligger på RSK hjemmeside.  

14. Eventuelt herunder punkter fra GSR Forum  

Ingen punkter 

15. Runde om hvordan mødet er gået  
 ok 

16. Sindsrobøn 

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

Grupperne bedes finde egnede personer til konventbestyrelsen 

Valg til Konventbestyrelsen: 
Valg af bestyrelsen 
Formand 
Næstformand 
Kasseser 
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HUSK AT RESTEN AF KONVENTBESTYRRELSEN SKAL VÆLGES PÅ OSK MØDET I MARTS 
MÅNED 2022 ELLERS KAN KONVENTET AFLYSES. 
 
Valg til RSK (se RSK referatet på NA Danmarks hjemmeside) 

Tilbagemeldinger fra grupperne om forslag til forsiden på vores hjemmeside 

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 7.03.2021 kl.  18.30 på Cafe Væxt. 

 
Kærlig NA hilsen 
Carsten H. 


