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 Referat fra OSK-møde   

i NA-Nordjylland 2.8.2021 

Rapport til RSK 

1.  Sindsrobøn og oplæsning af koncepter 

 

2. Præsentationsrunde 

Formand Frederik 

Næstformand Simon 

Kasserer Thomas og litteraturformand 

Sekretær Carsten 

OSR Stephanie samt konventformand 

OSS  

H.I. Michael 

GSS Benjamin Jens Langkniv 

GSR Kim Jens Langkniv 

GSS Karsten B. Vi kom til at tro 

GSR Peter Basic Blues 

GSR Johan Kom fri 

GSR Lars Vi kom til at tro 

 

Observatør: 

Rasmus 

Afbud:  

O.I. formand Thomas 

GSR Joan Trods forskelligheder 

GSR Finn Freebird 

GSR Andy Lyset samt Internetansvarlig. 
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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  

MobilePay, Boxit og 7. tradition 

4. Work – shop om Traditionerne 11. Tradition 

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

Gruppe.  

Vi snakkede om traditionen i den store gruppe. 

5. Godkendelse af referat 

OK 

6. Godkendelse af dagsorden 

OK 

 

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  

Donation kr.0 

Peter stiller op til vicekasserer posten til konventet. 

Der er uenighed og diskussion ang. onlinemøderne og udbetaling af diæter  

GSR Andy Lyset Afbud 

Donation kr.: 
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GSR Joan Trods forskelligheder. Afbud 

Donation kr.:  

GSS Benjamin Jens Langkniv Afbud 

Donation kr.:  

GSR Kim Jens Langkniv 

Donation kr.: 0 

Mødet går godt. Godt fremmøde  

GSR Finn Freebird Afbud 

Donation kr.:  

GSR Karsten B. Vi kom til at tro Afbud 

Donation Kr.:  

GSR Lars Vi kom til at tro 

Donation: 0 

GSR Johan Kom fri 

Donation: 0 

9 Tilbagemeldinger fra grupperne 

Valg til konventet 

Næstformand: Johan stiller op og blev valgt 

Vicekasserer: Peter stiller op og blev valgt 

Valg til RSK: 
Ingen opstiller 
Ingen byder NA`er i området byder ind på at afholde RSK møder i 2022. 
 

10 OSR Stephanie: (sendt på mail) 

 OSR har desværre ikke mulighed for at deltage til RSK mødet i august, men OSR 

fremsender alligevel OSR Rapport. OSR tager med til RSK, at vi gerne vil have 

beslutningen angående diæt til onlinemøder specificeret, da vi stiller os undrende 

overfor dette. Derudover har vi et ønske til OU om at få oversat PR Handbook til 

dansk.  
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 11. Hvad skal vi have med til RSK  

Se under punkt 10 

OSK donerer kr. 10.000, - til RSK 

12 Kassererens rapport Thomas  

Hoved konto: kr. 32.860, - 

Kontant beholdning: kr. 2.833, - 

Litteratur konto: Kr. 17.155, -  

Konvent konto. Kr. 34.433, -  

OSK Puljen kr. 3011,- kan bruges til, at Grupperne kan søge om hjælp til: 

Litteratur 

Nøgleringe 

Pamfletter 

MV. 

OSK har modtaget kr. 600,- i juni og kr. 300,- i juli fra mobil pay  

Basic Blues har foreslået, at hver gruppe får hver sit mobil pay nummer i OSK. 

Det koster kr. 0,75 pr. indbetaling på mobilnummeret.  

Thomas undersøger om mulighederne for overstående.  

13 Næstformand Simon orienterer og rapporter fra underudvalgene: 

Simon skal orienteres, hvis et underudvalg ikke kan komme til OSK mødet mv. Så 

han kan give en orientering på OSK-mødet om, hvordan det går i underudvalget. 

Konvent 2021 Formand Stephanie: 

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

Desværre er det efterfølgende udmeldt af pedellen på skolen, at vi ikke kan bruge 

den store sal om fredagen. Den er lejet ud til anden side. 

Der er fundet en anden skole til konventet:  Sct. Mariæ skolen på Kastetvej 3 

Aalborg.   

Der er ikke fastsat et mx antal deltagere på konventet, men det vil blive meldt 

senere. 

Indtil den 1.9.2021 bliver der ikke brugt penge på konventet i tilfælde af, at der er 

noget der forhindrer, at vi kan holde et konvent fx nye Covid restriktioner mv.  
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Litteratur Formand Thomas 

Alt ok 

H&I Formand Michael 

Der er taget kontakt til Kravskovhede fængsel ang. afholdelse af H.I. møder. 

Udvalget starter op helt fra bunden. Der mangler NA`er, der vil deltage i udvalget. 

Interesserede kan henvende sig Michael. 

O.I. formand Thomas Afbud 

Der afholdes O.I. møder på følgende datoer. . 

25.10 2021, samt 31.1 i år 2022. Alle velkomne til at deltage.  

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

Møderne starter kl. 19.00 

Frederik har modtaget en rapport fra Thomas: 

Der bliver afholdt en træningsdag til orientering om O.I. arbejdet. 

Dato for dagen er 12.9.2021. Det bliver udmeldt senere, hvor det skal afholdes.  

Internetansvarlig Andy Afbud 

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. 

14. Eventuelt herunder punkter fra GSR Forum  

Er der en NA`er fra området, der vil erstatte Stephanie på næste RSK-møde.  

15. Runde om hvordan mødet er gået  

OK - afholdt 
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16. Sindsrobøn 

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

formand efter mødet).  

 

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

At de forskellige grupper kan orientere om 7. tradition fx via emner på møderne. De 

forskellige grupper får for lidt penge ind under indsamling til 7. tradition.  

18. Ny dagsorden 

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

Orientering til næste work- shop om traditionerne. 

11.  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 6.9.2021 kl.18.30 på 

Cafe Væxt. 

 

Kærlig NA hilsen 

Carsten H. 


