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 Referat fra OSK-møde   

i NA-Nordjylland 2.11.2020 

Online 

1. Sindsrobøn og oplæsning af koncepter 

2.  Præsentationsrunde 

Formand Frederik 

Kasserer Thomas 

Sekretær Carsten 

OSR Stephanie 

H.I. Morten 

O.I. Thomas 

O.I. Helpline David 

GSR Peter Basic Blues 

GSR Andy Lyset samt Internetansvarlig. 

GSR Joan Trods forskelligheder 

GSS Finn Freebird 

GSR Benjamin Jens Langkniv 

GSR Mette Addicts i bedring 

GRS Søren Sammen kan vi 

 

Observatør 

Mia 

Afbud: 

Ingen 

 



2 
 

3. GSR Forum og Bestyrelsen Punktet udsættes til næste OSK-møde. 

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 9. Tradition 

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

GSR Andy Lyset   

Donation kr.:0 

Mødet er lukket på grund af Corona restriktioner  

GSR Søren Sammen kan vi  

Donation kr.: 0 

Mødet er lukket på grund af Corona restriktioner 
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GSR Joan Trods forskelligheder.  

Donation kr.: 0 

Ok møde 5 til 7 fremmødte 

GSR Benjamin Jens Langkniv  

Donation kr.: 0 

GSR Mette Addicts i bedring 

Donation kr.:0  

Godt fremmøde 

GSR Finn Freebird 

Donation kr.:0 

Mødet kører 

9 Tilbagemeldinger fra grupperne 

Valg til OSK: 

Næstformand: Ingen opstiller 

H.I. formand: Morten stiller op og blev valgt. 

Valg til RSK:  
Ingen opstiller 
 
10 OSR Stephanie orienterer:  

Stephanie orienterede om de manglende penge fra den afgåede RD. Der har været 

et møde med personen, som pt er aktiv og ingen penge har. Han har underskrevet 

et gældsbevis med en afdragsordning på kr. 500,- pr, mdr.   

Der var en diskussion om der evt. skal gøres mere ved sagen fx en politianmeldelse.  

Det blev vedtaget, at han skal betale pengene tilbage, men vi afventer, om han 

overholder afdragsordningen i forhold til evt. konsekvenser.  
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11. Hvad skal vi have med til RSK (se under punkt 10) 

Peter og Frederik fremlagde forslaget om en NA historiebog på grund af NA`s 30-års 

jubilæum i DK. Stephanie tager forslaget med til RSK.  

Der var en diskussion om problemet ved at sekretæren i RSK egenhændigt udsender 

information om afholdelse af NA i forhold til Corona restriktioner.  

Konklusionen blev, at det er vigtigt, at RSK er bevidste om, hvad der sendes ud af 

informationer især med hensyn til Corona restriktioner.  

12 Kassererens rapport Thomas  

Hoved konto: kr. 34.923,- 

Kontant beholdning: kr. 2823,- 

Litteratur konto: Kr.12.500,- 

Konvent konto. Kr. 34.939, -  

OSK Puljen kr. 3409,- kan bruges til, at Grupperne kan søge om hjælp til: 

Litteratur 

Nøgleringe 

Pamfletter 

MV. 

OSK har modtaget kr.700,- fra mobil pay.  

Thomas fremlagde et budgetforslag for 2021. Budgettet blev godkendt.  

13 Næstformand orienterer og rapporter fra underudvalg 
 
Litteratur Formand Thomas 

Alt ok. 

H&I Formand Morten 

Møderne ligger stille på grund af Corona restriktioner.  
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O.I. formand Thomas 

O.I. Helpline Formand David  

NA medlemmer der er interesseret i Helpline, kan rette henvende til David. Der er 

krav om 1 års cleantime, sponsor, samt aktivt medlemskab af NA.  

David orienterede om Helpline som kører godt. Der er en del, der har ringet. 

Helpline mangler NA`er Nordfra.  

Thomas orienterede 

Der vil blive afholdt O.I. møder på Cafe Væxt på samme dato som OSK-møderne 

med tidligere.  

Thomas mangler pengekassen fra forrige O.I udvalg. Frederik kontakter Gunder ang. 

pengekassen. 

OSK bevilliger penge til Visitkort mv. Der er regninger for kr. 5278,13  

 

Der mangler folk til at få O.I. udvalget til at fungerer. Interesserede må meget 

gerne henvende sig til Thomas.  

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. 

Tringuiden er på USB stik.   

Andy fremviste NA hjemmesiden med de nye tiltag og rettelser.  

Webudvalget foreslår, at grupperne i Nordjylland laver en e-mailadresse på NA 

hjemmesiden, hvor de kan få tilsendt OSK referater mv. Forslaget blev vedtaget.  

Andy vil være behjælpelig, hvis der er brug for det.  

14. Eventuelt herunder punkter fra GSR Forum 

GRS Joan: en bekymring om at onlinemøderne vil betyde mandefald i 

deltagerantallet på de fysiske møder. 

Efter en diskussion om emnet var konklusionen, at der umiddelbart ikke er grund til 

bekymring.  
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En diskussion om møderne bliver afholdt efter de nye Coronas restriktioner. 

Der henvises til NA hjemmesiden under ”sidste nyt”, hvis grupperne mangler 

information mv.    

15. Runde om hvordan mødet er gået  

16. Sindsrobøn 

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

formand efter mødet). 

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 4.1. 2021 kl.  18.30 på Cafe Væxt. 

Mødet er et regnskabsmøde- Underudvalg fremlægger regnskab og årsrapport 

Valg til konventbestyrelsen 

 

Kærlig NA hilsen 

Sekretær Carsten 

 


