Referat fra OSK-møde
i NA-Nordjylland 6.9.2021
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
O.I. formand
H.I. Michael
GSR Andy Lyset samt Internetansvarlig.
GSR Finn Freebird
GSS Benjamin Jens Langkniv
GSR Kim Jens Langkniv
GSR Lars Vi kom til at tro
GSS Karsten B. Vi kom til at tro
GSR Johan Kom fri
GSR Carsten L. Håbet
Observatør:
Mikkel
Steffan
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Afbud:
GSR Peter Basic Blues
O.I. formand Thomas
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
Problemer med oversættelsen af 11 tradition
4. Work – shop om Traditionerne 11. Tradition
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
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
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GSS Benjamin Jens Langkniv
Donation kr.: 768,50
Gruppen ønsker hjælp til et problem med oversættelse af 11. tradition.
GSR Finn Freebird
Donation kr.: 0
GSR Lars Vi kom til at tro Afbud
Donation Kr.: 0
GSR Daniel Serenity
Donation kr.: 0
Gruppen holder møder på Cafe Parasollen, som er et godt sted, fordi folk kommer tit
ind fra gaden for at være med til mødet.
GSR Johan Kom fri
Donation kr.: 0
Gruppen er positiv for genåbningen af Danmark efter Covid restriktioner er afsluttet
GSR Carsten L. Håbet
Donation kr.: 300,9 Tilbagemeldinger fra
Der er ingen grupper, der melder sig til at være ansvarlig for afholdelse af RSK
møder i marts og august måned 2022.
Valg til RSK:
Ingen opstiller
10 OSR Stephanie og OSS Michael orienterer:
Referatet fra RSK-mødet er ikke færdigt endnu.
Stephanie havde meldt afbud til sidste RSK-møde.
11. Hvad skal vi have med til RSK (se under punkt 10)
Vi afventer referatet fra RSK-mødet
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12 Kassererens rapport Thomas
Hoved konto: kr. 23.122,Kontant beholdning: kr. 2833,Litteratur konto: Kr. 18.490, Konvent konto. Kr. 2.433, OSK Puljen kr. 3111,- kan bruges til, at Grupperne kan søge om hjælp til:
Litteratur
Nøgleringe
Pamfletter
MV.
OSK har modtaget kr. 900,- fra mobil pay
Der et forslag fra grupperne, at de hver især får et mobilepay nummer i OSK-regi.
De grupper der vil et nummer til indsamling af penge på gruppens møder, skal
kontakte Thomas og oplyse et bankkontonummer, som Thomas kan overføre det
indkomne beløb ind på en gang om måneden.
13 Næstformand Simon orienterer og rapporter fra underudvalgene:
Konvent 2021 Formand Stephanie:
Det kører som det skal.
D.d. er der solgt 365 billetter til konventet. Der er der 48 service billetter tilbage.
Prisen for at deltage i konventet er steget til kr. 200,- pga. prisstigninger mv samt
ekstra udgifter til at afholde 25-års jubilæums konvent.
Gallamiddag billetter bliver solgt på konventet.
Litteratur Formand Thomas
Alt ok
Thomas overfører kr. 5000,- fra litteraturkontoen til OSK hoverkonto.
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H&I Formand
Alt ok.
O.I. formand Thomas Afbud
Der afholdes O.I. møder på følgende datoer. Alle er velkomne.
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 bliver afholdt O.I. præsentations møde søndag den 12.9.21 på Cafe Væxt
Simon snakker med Thomas om vigtigheden af, at hvis han melder afbud at
informere Simon (næstformand) om det arbejde, der foregår i udvalget.
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.
Alle mødelister bliver ens i Danmark.
14. Eventuelt herunder punkter fra GSR Forum
11 Tradition (Jens Langkniv) i forhold til oversættelses af enkelte ord fra engelsk til
dansk
Efter en diskussion om problemet, blev der aftalt, at Benjamin kan tage kontakt til
oversættelsesudvalget og gøre opmærksom på problemet.
15. Runde om hvordan mødet er gået
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)
Valg til OSK
Valg af OSS
Grupperne bedes finde personer til OSS-posten
18. Ny dagsorden
Formanden og sekretæren laver den og sender den med som vedhæftet fil.
Orientering til næste work- shop om traditionerne.
12. 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 1.11.2021 kl. 18.30 på Cafe Væxt.

Kærlig NA hilsen
Carsten H.
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