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 Referat fra OSK-møde   

i NA-Nordjylland 7.9.2020 

1.  Sindsrobøn og oplæsning af koncepter 

 

2. Præsentationsrunde 

Formand Frederik 

Kasserer Thomas 

Næstformand 

Sekretær Carsten 

OSR Stephanie 

GSR Lars VI kom til at tro 

GSS Karsten B. Vi kom til at tro 

GSR Peter Basic Blues 

GSR Andy Lyset samt Internetansvarlig. 

GSR Johan Kom fri Kaffemand  

GSR Michael Power of love 

GSR Joan Trods forskelligheder 

GSR Morten Freebird 

GSS Finn Freebird 

GSR Benjamin Jens Langkniv 

GSR  Mette Addicts i bedring 

Gunder Service OI 

Observatør: 

Afbud: 

Søren 

 



2 
 

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 

Udlevering af telefonlister 

NA historie. 

4. Work – shop om Traditionerne 8. Tradition 

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

Gruppe. OK 

5. Godkendelse af referat 

OK 

6. Godkendelse af dagsorden 

OK 

7. Post til komitéen 

Ingen post 

Ingen mail 

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 

Gruppen har et forslag om en NA historiebog på grund af NA`s 30-års jubilæum i DK 

GSR Lyset  

Donation kr.: 0 

GSR Lars Vi kom til at tro 

Donation kr.: 0 
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GSR Søren Sammen kan vi Afbud 

Donation kr.:  

 

GSR Joan Trods forskelligheder.  

Donation kr.: 0 

Positive møder med et gennemsnit på 4 

Vi vil gerne have opbakning til vores møde 

GSR Benjamin Jens Langkniv  

Donation kr.: 0 

Gode erfaringer – stående sindsrobøn uden kontakt 

GSR Johan Kom fri 

Donation kr.: 0 

GRS   Michael Power of love 

Donation kr.: 500, - 

GSR Morten Freebird  

Donation Kr.: 0 

Modtagelse af nye/nyere/tilbagefald 

Opmærksomheden på nykommeren bør skærpes 

GSR Mette Addicts i bedring 

Donation kr.: 0 

Da vi har haft et dårligt fremmøde det sidste lange stykke tid og nu også mangler 

opbakning til service tyder det på at mødet lukker ned.  

Gruppen ønsker hjælp til erfaring i forhold til midlertidig ned lukning af møder 

9 Tilbagemeldinger fra grupperne 
Valg til OSK: 
Sekretær: Carsten stiller op og blev genvalgt 
Næstformand: Ingen opstiller 
OSR: Stephanie stiller op og blev valgt 
OSS: Micheal stiller op og blev valgt 
H.I. formand: Ingen opstiller 
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O.I. formand: Thomas stiller op og blev valgt 
 
Valg til RSK:  
Ingen opstiller 
 
10 OSR  Stephanie orienterer:  

Det var et rigtig godt RSK møde. Det handlede meget om, hvordan vi skal forholde 

os til misbrug af NA-midler, og hvordan vi skal gribe det an i den nuværende 

situation ift. RD. Det blev aftalt, at der blev nedsat et ad-hoc udvalg til at lave 

retningslinjer omkring dette, samt at de tidligere aftaler omkring RD vil forsøges 

genoptages.  

Der er stadig rig mulighed for, at kunne lave service i RSK, hvis man har lyst. På 

nuværende tidspunkt søges der: Formand, næstformand, vice kasserer, sekretær 2 

og OI-formand. Der også mulighed for at lave service i fællesskab med RD og RDS i et 

særligt udvalg. Hvis man har interesse for dette, så grib fat i jeres OSR (Stephanie). 

Derudover er arbejdet med en ny hjemmeside startet, da vi endelig fik valgt en IU-

formand. Og i den forbindelse har den nye formand ønsket at ændre gangen i 

udvalget. Så i stedet for hvert område har en webmaster, ønskes der at vi har 

webkontakter, for at lette arbejdsgangen i udvalget.  

Der er stadig rig mulighed at få RSK hjem til sin egen by, ved at man som gruppe 

byder ind på et møde. I øjeblikket mangler der værter til møder i 2021. Dette gælder 

i april eller august. Hvis I sidder derude og tænker, at det er i interesseret i, så mød 

op på næste OSK-møde og så vil dette blive videreformidlet.  

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

GSR Peter Basic Blues 

Gruppen har et forslag om en NA historiebog på grund af NA`s 30-års jubilæum i DK: 

Efter en orientering fra Peter blev det vedtaget, at Frederik hjælper Peter med at 

udarbejde forslaget til RSK. 

I stedet for hvert område har en webmasterer, er der et forslag om at RSK har 

webkontakter for at lette arbejdsgangen i udvalget.  

Forslaget blev vedtaget. 
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12 Kassererens rapport Thomas  

Hoved konto: kr. 40.046, - 

Kontant beholdning: kr. er ikke optalt  

Litteratur konto: kr. 10.473, - 

Konvent konto. Kr. 3.995, -  

OSK Puljen kr. 3484,- kan bruges til, at Grupperne kan søge om hjælp til: 

Litteratur 

Nøgleringe 

Pamfletter 

MV. 

Mikkel og Johan har gennemgået det årlige regnskab sammen med Thomas. 

OSK har modtaget kr. 2800,- fra mobil pay.  

13 Næstformand orienterer og rapporter fra underudvalg 
Konvent: 
Stephanie orienterede om at konventet var aflyst i år på grund af Corona 
restriktioner. 
I forhold til skolen er vi velkommen igen til næste år. 
 

Litteratur Formand Thomas 

Thomas bestiller nyt litteratur 

H&I Formand 

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.  

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 kommet på USB stik.   

Der er valgt en ny Internet formand i RSK 
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14. Eventuelt herunder punkter fra GSR Forum 

NA historie – forslaget tages med til RSK mødet 

Udlevering af telefonlister på møderne: 

Det er op til grupperne selv at lave telefonlisterne på en ansvarlig måde i forhold til 

Corona restriktioner. 

Der er erfaringer med at lave tlf. Listen inden sindsrobønnen. 

Kvinde mødet lukker måske på grund af manglende opbakning.  

Hvis mødet lukker, kan litteratur mv lægges i en kasse og gemmens i OSK`s rum i 

Boxit til mødet evt. kan åbne igen. 

Der var en diskussion om vores fælles ansvar for at byde nykommeren velkommen 

til møderne.  

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). 

Grupperne bedes finde evnede kandidater til: 

OSK: 

Næstformand 

H.I. formand 

RSK:  

Se under punkt 10 i referatet 

18. Ny dagsorden 

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

Orientering til næste work- shop om traditionerne. 

9.  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”.  
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Næste OSK-møde bliver mandag den 2.11. 2020 kl.  18.30 på Cafe Væxt. 

 

Kærlig NA hilsen 

Carsten H. 


