Referat fra OSK-møde
i NA-Nordjylland 6/7 2020
1. Sindsrobøn og oplæsning af koncepter
2. Præsentationsrunde
Frederik Formand, Peter GSR Basic Blues, Andy GSR Lyset Webansvarlig, Johan
GSR Kom Fri, Stephanie Konvent Formand, Michael GSS Power of love,
Morten GSR Free bird, Simon GSR Jens Langkniv. Mia OSR. Thomas Kasserer.

Observatør:
Mikkel
Afbud:
Carsten Sekretær

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.
Zoom møde
4. Work – shop om Traditionerne 8. Tradition
Flyttet til næste møde pga. manglende litteratur
5. Godkendelse af referat
Godkendt.
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6. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
7. Post til komitéen
Ingen post.

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
Donation kr. 0

Basic Blues

GSR
Lyset
Donation kr. 0
GSR
Vi kom til at tro
Donation kr.:
GRS
Håbet
Donation kr.:
GSR
Sammen kan vi
Donation kr.: 0
GSR
Trods forskelligheder.
Donation kr.:
GSR
Jens Langkniv
Donation kr.: 0
GSR
Kom fri
Donation kr.: 0
GRS
Power of love
Donation kr.: 0
GSR
Freebird
Donation Kr.: 500 kr.
GSR
Addicts i bedring
Donation kr.:
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GSR
Friheden
Donation kr.:

9 Tilbagemeldinger fra grupperne
OSK-mødet i Maj 2020 er et valg møde og alle poster i OSK er på valg. Grupperne
bedes finde egnede personer til følgende poster:
Formand Frederik valgt.
Næstformand Ingen opstillede.
Kasserer Thomas K. valgt.
Sekretær Carsten stiller op.
OSR
OSS
Litteratur formand Thomas K. valgt.
H.I. Formand
O.I. Formand Thomas H. stiller op.
Internet formand Andy valgt.

10 OSR Mia orienterer:
Sidste RSK-møde var online, derfor reduceret i tid, men vi kom stort set
gennem programmet alligevel.

RSK-mødet 14-16 august bliver i Haderslev.
Jonas fra København opstiller til formand for internetudvalget (IU),
Nordjylland stemmer for.
RSK mangler akut en kasserer, da kassereren er gået af, og der er ingen
vicekasserer. Andy vil stille op som RSK-kasserer til næste møde, og vi
bakker op om ham.
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Der mangler fortsat en del betroede tjenere i RSK:
FORMAND
NÆSTFORMAND
VICEKASSERER
SEKRETÆR 2
OI-FORMAND
Ang. tidligere RD: Det blev besluttet på aprilmødet, at der skal laves en ny
juridisk bindende afdragsaftale, og at forløbet indtil nu beskrives skriftligt.
Dette er ikke sket endnu, grundet manglende kasserer.
Ønske om “supportgruppe” til RD/RDS, så det kommer til at fungere mere
som et udvalg - nogle der fx kan oversætte rapporter og workshops,
formidle info, tage sig af regnskab eller andet. Ved interesse kontakt RD
(Claus) rsk.rd@nadanmark.dk eller RDS (Berit) rsk.rds@nadanmark.dk
Ny oversættelse af De 12 Koncepter fra OU er vedhæftet. Som altid vil OU
gerne have kommentarer og forslag til forbedringer og rettelser, disse kan
sendes til formanden for OU (Mogens) ou.formand@nadanmark.dk
RSK vil gerne afholde servicekonference i marts 2022, Nordjylland byder
ind på denne :)

Og så vil jeg, Mia, gerne sige tusind tak for denne gang, det har (næsten
altid:)) været en fornøjelse at gøre service som OSR for Nordjylland.

OSR Nordjylland

11. Hvad skal vi have med til RSK
Afholdelse af servicekonference i 2022 skal planlægges og gives bud på. OSK
Nordjylland byder ind.
OSK Nordjylland opstiller Andy til kasserer posten.
OSK Nordjylland støtter op om Jonas som Internetformand.
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12 Kassererens rapport Thomas
Hoved konto: kr. 42974
Kontant beholdning: kr. 2513
Litteratur konto: kr. 7646
Konvent konto. Kr. 34715
OSK Puljen kr. 3484 kan bruges til, at Grupperne kan søge om hjælp til:
Litteratur
Nøgleringe
Pamfletter
MV.
Mikkel og Johan gennemgår regnskabet sammen med Thomas.
Revisionen af årsregnskabet for 2019 er udsat. Det bliver lavet inden næste OSKmøde.

13 Næstformand orienterer og rapporter fra underudvalg
Konvent: Er i gang med at arrangere konvent. Anmoder om udsættelse af kravet om
at hele komiteen skal være nedsat inden 1/7.
Er i kontakt med skolen, der skal følges gældende regler for sundhedsstyrelsen ellers
ingen restriktioner fra skolen.
Vi vil gerne opfordre til at alle grupper tager med ud at vi mangler service folk til
konvent-komiteen.
1/9 - 20 er deadline for at alle underudvalg er valgt. Udsættelsen er ene og alene
godkendt pga. COVID-19 krisen.

Litteratur Formand Thomas:
Intet nyt.

H&I Formand Morten:
Ikke fremmødt
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Internetansvarlig Andy
Husk at der er en GSR mappe på NA Danmarks hjemmeside til GSR/GSS og andre
interesserede.

14. Eventuelt herunder punkter fra GSR Forum
Forslag om at tage en snak i RSK om at oprette onlinemøde for hele Danmark evt.
finde ud af efterspørgsel.

Næste OSK-møde bliver mandag den

7/9

2020 kl. 18.30 på Cafe Væxt.

15. Runde om hvordan mødet er gået
Udført.
16. Sindsrobøn
17. Hvad skal GSR’erne have med ud i grupperne:
Grupperne må meget gerne lede efter egnede service folk til bestyrelsen i RSK samt
OSK underudvalg.
Konventkomiteen mangler endnu også service for at konventet skal kunne
afholdes, da opfordres også til deltagelse og engagement fra hele området.

18. Ny dagsorden
Formanden og sekretæren laver den og sender den med som vedhæftet fil.
Orientering til næste work- shop om traditionerne.
8. 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”.
Kærlig NA hilsen
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