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 Referat fra OSK-møde   

i NA-Nordjylland 3.5.2021 

Online 

Mødet er et valgmøde 

1.  Sindsrobøn og oplæsning af koncepter 

 

2. Præsentationsrunde 

Formand Frederik 

Sekretær Carsten 

OSR Stephanie samt konventformand 

OSS Michael 

O.I. formand Thomas 

GSR Andy Lyset samt Internetansvarlig. 

GSR Joan Trods forskelligheder 

GSR Finn Freebird 

GSS Benjamin Jens Langkniv 

GSR Simon Jens Langkniv 

Observatør: 

 

Afbud: 

Kasserer Thomas og litteraturformand 

GSS Karsten B. Vi kom til at tro 

GSR Peter Basic Blues 

H.I. Morten  

3. GSR Forum og Bestyrelsen Forum (aflyst på grund af at mødet er online) 

1. Læs referat - snak vedrørende godkendelse 
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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 (aflyst på grund af at 

mødet er online) 

 

4. Work – shop om Traditionerne 10. Tradition 

Oplæst fra Basic Tekst og en kort diskussion i små grupper. Opsamling i den store 

Gruppe. OK 

(aflyst på grund af at mødet er online) 

5. Godkendelse af referat 

Godkendt 

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 Peter Basic Blues Afbud 

Donation kr.  

GSR Andy Lyset  

Donation kr.:0 

Mødet starter op igen i juni. 

GSR Joan Trods forskelligheder.  

Donation kr.: 0 

Mødet er åbent for fremmøde 

GSS Benjamin Jens Langkniv  

Donation kr.: 0 
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GSR Simon Jens Langkniv 

Donation kr.: 0 

Gruppen afholder mødet udendørs 

GSR Finn Freebird  

Donation kr.: 0 

Mødet er åbent for fremmøde igen 

GSR Karsten B. Vi kom til at tro Afbud 

Donation Kr.:  

9 Tilbagemeldinger fra grupperne 

Valg til OSK: 

Formand: Frederik genopstiller og blev valgt  

Næstformand: Simon opstiller og blev valgt 

Kasserer: Thomas genopstiller og blev valgt 

Sekretær: Carsten genopstiller og blev valgt 

OSR: Stephanie genopstiller og blev valgt 

OSS: Ingen opstiller 

Litteraturformand: Thomas genopstiller og blev valgt 

H.I. Formand: Michael opstiller og blev valgt 

O.I.: Formand: Thomas genopstiller og blev valgt 

Internetformand: Andy genopstiller og blev valgt 

Valg til konvent  

Næstformand: Ingen opstiller 

Vise kasserer: Ingen opstiller 

Valg til RSK: 
Ingen opstiller 
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10 OSR Stephanie og OSS Michael orienterer:  

OSR informerer: Der har været RSK møde her i april på ZOOM. Det var et godt møde, 

selvom vi godt kan mærke i forummet at vi trænger til at mødes, det giver en helt 

anden dynamik på ZOOM, men vi må få det bedste ud af det. Vi er kommet i den 

uheldige situation, at vores IU-formand er trådt af, dog fortsætter servicen fra IU-

udvalget med at opdatere vores hjemmeside. Hvis der sidder nogle website kyndige 

NA´er ude i grupperne, kunne de helt sikkert godt bruge endnu mere hjælp.  

Der blev fremlagt regnskab på mødet, og dette blev godkendt.  

OSK Nordjylland havde et forslag med om, at begynde at udarbejde en bog om NA´s 

historie i Danmark. Så hvis der sidder nogle ude i grupperne, som synes dette kunne 

være spændende, eller som har ideer til projektet, kan man 

kontakte OSR Nordjylland på osrnordjylland@nadanmark.dk.  

Derudover har vi fået valgt en ny RD og RDS, så vi fortsat kan være repræsenteret i 

verdenssamarbejdet.  

Hvis man som gruppe eller enkeltperson bliver kontaktet af pressen, kan man 

videreformidle kontakten til den regionale OI-mail, alt post hertil vil blive besvaret. 

Vi havde en snak om diæter ved online service møder, og i RSK blev der besluttet at 

beslutte et max beløb på 100 kr., og så må det være op til den enkelte om man 

ønsker dette. Der opfordres til at optage speak rundt omkring i grupperne, disse 

speak’s kan sendes til speaker@nadanmark.dk.  

Næste RSK-møde er i august og dette afholdes i Haderslev, hvis det kan lade sig gøre 

i denne tid.  

Der efterlyses folk til service til en supportgruppe til RD og RDS, samt til service i 

RSK. Slutteligt vil jeg minde alle om, at lave service i RSK er spændende og udvider 

ens horisont bedringsmæssigt, så det er min klare anbefaling, hvis man har tid, lyst 

og servicevillighed at blive en del af forummet.  

Derudover har OSK Nordjylland budt ind på servicekonferencen 2022, og der 

mangler også personer til service, her kan man også kontakte OSR Nordjylland på 

OSR-mailen, som nævnes længere oppe i dette skriv.  

mailto:osrnordjylland@nadanmark.dk
mailto:speaker@nadanmark.dk
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I kærlig Service 

OSR Nordjylland – Stephanie 

Sekretæren takker for referatet fra Stephanie  

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

Der er ikke noget, der skal med 

12 Kassererens rapport Thomas  

Hoved konto: kr.31.890,- 

Kontant beholdning: kr. 2.833, - 

Litteratur konto: Kr. 16.143, - 

Konvent konto. Kr. 34.533, -  

OSK Puljen kr. 3211,- kan bruges til, at Grupperne kan søge om hjælp til: 

Litteratur 

Nøgleringe 

Pamfletter 

MV. 

OSK har modtaget kr. 948,-fra mobil pay  

13 Næstformand orienterer og rapporter fra underudvalgene: 

Konvent 2021 Formand Stephanie: 

Vi har fået lov til at låne skolen til konvent den 1, 2 og 3 oktober 2021 

Der vil blive indkaldt til konvent møder på nettet. Hvis det er muligt, afholder der 

fysiske møder ellers onlinemøder 

Alle underudvalgsformændene skal være besat inden OSK mødet den 2.8.21. for at 

konventet kan blive en realitet.  

 

Næstformand og Vicekasserer til konventbestyrelsen skal vælges på OSK mødet den 

2. august 2021. 
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Litteratur Formand Thomas 

Der er bestilt NA bøger. 

Alt ok. 

H&I Formand 

Michael stillede op som formand for H.I. og blev valgt. 

O.I. formand Thomas 

Der afholdes O.I. møder på følgende datoer. Alle er velkomne. 

26.7 og 25.10 2021, samt 31.1 i år 2022. 

Møderne vil blive afholdt på Cafe Væxt eller online på Zoom.  

Møderne starter kl. 19.00 

Der er stadigvæk uklarheder omkring økonomien med den tidlige formand. 

Frederik kontakter vedkommende. 

Der afholdes workshop den 19. juni 2021. Flyers vil blive sendt ud. 

Der blev godkendt et udlæg på kr. 4000,- til det videre arbejde med H.I. 

Mails der sendes til O.I. formanden videresendes også til H.I. formanden.  

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 mangler en internetformand i RSK. 

14. Eventuelt herunder punkter fra GSR Forum  

Ingen punkter 

 

 

 



7 
 

15. Runde om hvordan mødet er gået  

Fint møde 

16. Sindsrobøn 

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

formand efter mødet).  

Grupperne må meget gerne finde egnede medlemmer til følgen poster:  

Valg til OSK 

OSS:  

 

Valg til konvent  

Næstformand:  

Vise kasserer:  

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

18. Ny dagsorden 

Formanden og sekretæren laver den og sender den med som vedhæftet fil.  

Orientering til næste work- shop om traditionerne. 

10.  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 2/8 - 2021 kl.  18.30 på Cafe Væxt. 

 

Kærlig NA hilsen 

Carsten H. 


