Referat fra OSK-møde
i NA-Nordjylland 4.1.2021
Online
UDKAST
1. Sindsrobøn og oplæsning af koncepter
2. Præsentationsrunde
Formand Frederik
Kasserer Thomas og litteraturformand
Sekretær Carsten
OSR Stephanie
GSS Karsten B. Vi kom til at tro
GSR Peter Basic Blues
GSR Andy Lyset samt Internetansvarlig.
GSR Joan Trods forskelligheder
GSR Finn Freebird
GSR Benjamin Jens Langkniv
GSR Simon Jens Langkniv
Observatør:
Mia
Afbud:
GSR Søren
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3. GSR Forum og Bestyrelsen Forum (aflyst på grund af at mødet er online)
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 (aflyst på grund af at
mødet er online)
4. Work – shop om Traditionerne 9. 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
Donation kr. 0
Mødet er online
GSR Andy Lyset
Donation kr.:0
Mødet er lukket
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GSR Joan Trods forskelligheder.
Donation kr.: 0
Mødet er lukket
GSR Benjamin Jens Langkniv
Donation kr.: 0
GSS Simon Jens Langkniv
Donation kr.: 0
GSR Finn Freebird
Donation kr.: 0
Mødet er åbent ca. 3 til 10 deltagere.
GSR Karsten B. Vi kom til at tro
Donation Kr.: 0
9 Tilbagemeldinger fra grupperne
Valg til OSK:
Næstformand: Ingen opstiller
Valg til konvent (sidste frist er på OSK mødet den 1.3.2021)
Formand Ingen opstiller
Næstformand Ingen opstiller
Kasserer Ingen opstiller
Vise kasserer Ingen opstiller
Sekretær Ingen opstiller
Valg til RSK:
Ingen opstiller
10 OSR Stephanie og OSS Michael orienterer:
(Orientering skrevet af Stephanie og sendt til sekretær)
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. (punktet overføres til næste osk møde)
Hvorfor deltager vores H&I formand ikke i det landsdækkende samarbejde?
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Det var noget værre rod med den donation, da tallene ikke passede. Da NA Midt
havde betalt nogen i forvejen. For fremtiden ligger udgiften hos H&I Danmark.
Pengene for visitkort bliver sendt til vores konto, og så må vi sende dem tilbage.
Vi har fået OK til at udskyde buddet til næste RSK møde.
Der mangler lokation til 2 RSK møder i næste år. April og August
NAs historie i Danmark var der en positiv stemning overfor, men RSK ønsker, at
vedkommende som har foreslået det, møder op på næste RSK møde og fortæller
hans ide, samt budget omkring dette.
Sekretæren fra RSK beklager dybt for den mail der blev sendt ud, det var ikke hende
selv der lagde den ud på de sociale medier. RSK siger at vi har ikke nogen holdning til
noget, før der kommer en officiel udmelding fra udvalget. RSK har besluttet at
nedsætte et adhoc udvalg til at tage kontakt til myndighederne bestående af OSR
Nordjylland og OU formand indtil RSK får en formand eller OI formand.
Hvad siger Nordjylland til at ligge vores lydbog ind på na.org til fri afbenyttelse?
• Nordjylland bakker op.
Internatudvalget har udviklet på en app, er vi med på den?
• Nordjylland bakker op, med det i mente, at vi skal tænke grundigt over
speaks.
11. Hvad skal vi have med til RSK (se under punkt 10)
NA historie samt se punkt 10.
12 Kassererens rapport Thomas
Thomas fremlægger årsregnskab. (er med i referatet som vedhæftet fil)
Peter og Benjamin laver revision af regnskabet.
Hoved konto: kr. 34.153,Kontant beholdning: kr. 4453,Litteratur konto: Kr. 12.554, Konvent konto. Kr. 34.663, -
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OSK Puljen kr. 3311,- kan bruges til, at Grupperne kan søge om hjælp til:
Litteratur
Nøgleringe
Pamfletter
MV.
OSK har modtaget kr.3311,- fra mobil pay 2020.
13 Næstformand orienterer og rapporter fra underudvalg samt regnskab for
underudvalgene.
Litteratur Formand Thomas
Alt ok.
H&I Formand
Morten stiller op og blev valgt.
RSK vil gerne have at H.I. formanden Morten er med til H.I. Danmark møderne eller
som minimum sender rapport til H.I. Danmark formanden
H.I. ligger stille på grund af Covid-19 restriktioner.
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.
Frederik har svært ved at komme i kontakt med den tidligere formand for O.I. ang.
regnskab. Frederik vil forsøge at kontakte ham til NA møderne.
Første O.I. møde er online den 25.1.2021.
H.I. formand Morten deltager til mødet.
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.
Alt ok.

5

Det er vigtigt, at Grupperne skriver til mødeliste ansvarlig eller Andy ang.
ændringer ved NA møderne.

14. Eventuelt herunder punkter fra GSR Forum (Udgår)
15. Runde om hvordan mødet er gået
Godt møde. Der var flere der kunne ønske sig, at alle OSK-møder var online.
16. Sindsrobøn
17. Hvad skal GSR’erne have med ud i grupperne (Udfærdiges af sekretær og
formand efter mødet).
Grupper der vil byde ind på afholdelse af RSK-møde. I øjeblikket mangler der værter
til møder i 2021. Dette gælder i april eller august.
Valg af konventbestyrelse:
Formand
Næstformand
Kasserer
Vise kasserer
Sekretær
Valg til RSK (se RSK referatet på NA Danmarks hjemmeside)
Valg OSK til Næstformand
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”.
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Næste OSK-møde bliver mandag den 1.3. 2021 kl. 18.30 på Cafe Væxt. (måske
online)
På møder skal der fremlægges eller opsamles info til rapport til RSK samt sidste frist
for valg af konventbestyrelsen

Kærlig NA hilsen
Carsten H.
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