Referat fra OSK-møde
i NA-Nordjylland 5.8.2019
1. Sindsrobøn og oplæsning af koncepter
2. Præsentationsrunde
Frederik formand
Thomas Kasserer og Litteratur formand
Carsten Sekretær
OSR Mia
GSR Lars VI kom til at tro
GSR Peter Basic Blues
GSS Mikkel Basic Blues
GSR Mette Addicts i bedring
GSS Benjamin Jens Langkniv
Stephani Konventformand
Morten Formand H.I.
GSR Andy Håbet samt Internetansvarlig.
GSR Johan Kom fri
GSR Gunder Power of love
GSS Christian
GSR Morten Freebird
Observatør:
Thorkild
Joachim
Karsten B.
Afbud eller ikke tilstede:
GSR Thomas Trods forskelligheder
GSS Henrik Trods forskelligheder
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GSR Camila Jens Langkniv
GRS Jeppe Sammen kan vi
GSR Jimmy Friheden
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
Johan Kom fri -Økonomi i Gruppen
4. Work – shop om Traditionerne 3. 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
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.2000,God struktur på gruppesamvittighedsmøderne og mødet.
Vi bruger ”Bare for i dag” bogens overskrift som emner til hattemødet. Det fungerer
super godt.
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GSR Ingen Lyset (Andy)
Donation kr.: 1000,GSR Lars Vi kom til at tro
Donation kr.: 500,Ny mødetid på mødet: 17.30 til 18.30
GRS Andy Håbet
Donation kr.: 0
Håbet har tænkt sig at holde en slags unityday.
GSR Jeppe Sammen kan vi
Donation kr.: Fraværende
GSR Thomas Trods forskelligheder.
Donation kr.: Fraværende
GRS Flying Free
Donation kr.: Fraværende
GRS Benjamin Jens Langkniv
Donation kr.: 1000,God struktur på Servicemøderne og mødet
GSR Mette Addict i bedring
Donation kr.: 0
God struktur på Gruppesamvittighedsmødet. Det giver en bedre fremmøde.
GSR Jimmy Friheden
Donation kr.: Fraværende
GSR Johan Kom fri
Donation kr.: 0
Gruppen kører fint. God struktur.
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GRS Gunder Power of love
Donation kr.: 1000, Vi har forlænget mødet med 15 min., da der kommer så mange både herfra og
udefra.
Mødet vokser og alle er enige om, at mødet går rigtig godt i servicegruppen. VI
arbejder godt sammen – kører kun emnemøder.
GSR Morten Freebird
Donation Kr.: 0
Starten på mødet: Er der nogle, der føler deres cleantime truet – ønskes der et
specielt emne, der skal tages op.
9 Tilbagemeldinger fra grupperne
Valg til OSK og Underudvalg:
Formand: Frederik Valgt
Næstformand: Ikke besat
Kasserer: Thomas
Sekretær: Carsten
OSR: Mia
OSS: Ikke besat
Valg til Underudvalg:
O.I.: I ikke besat
H.I.: Morten
Internet: Andy
Litteratur: Thomas
Kaffemand/kvinde: Ikke besat
Valg til RSK
Ingen opstiller
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10 OSR Mia orienterer:
Servicekonference og NA-Danmarks 30. års fødselsdag i Randers 17/1-19/1-2020.
• Vejledninger

i Trinarbejde og Hvordan & Hvorfor er på vej som lydbøger.
• “Livet som clean” (Living Clean) er ude som OU-godkendt kladde. Grupperne
kan købe den af litteraturformanden (Thomas K) for 60 kr.
• RSK mangler stadig næstformand og formanden går af april 2020. Mangler
også formand for Offentlig Information.
• Vores hjemmeside nadanmark.dk er forbedret sikkerhedsmæssigt med bl.a
SSL-protokol
• Bud på RSK-møder 2020: 17-19 april og 14-16 august, fra fredag ca. kl. 18 til
søndag ca. kl 13. Der skal findes et sted med mindst to seperate lokaler, og
laves let aftensmad fredag, morgenmad og frokost lørdag og søndag samt
evt. aftensmad lørdag. Der skal helst være 3-4 personer, som forpligter sig
til at være primus motor, og hyrer de folk, de har brug for.
• Se OSR-rapport for hvad Nordjylland har med til RSK
11. Hvad skal vi have med til RSK
OSR-rapport samt Servicekonference er vedhæftet referatet.
12 Kassererens rapport
Thomas:
Hoved konto: kr. 30.598,Kontant beholdning: kr. 5789,Litteratur konto: kr. 11.014, Konvent konto. Kr. 35.447, OSK Puljen kr. 4082,- kan bruges til, at Grupperne kan søge om hjælp til:
Litteratur
Nøgleringe
Pamfletter
MV.
Erhvervs-konto i Banken: Ingen tilbagemeldinger d.d.
Der er indgået kr. ca. kr. 200,- via mobil pay.
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13 Næstformand orienterer og rapporter fra underudvalg
Konvent Formand Stephanie:
Ved evt. spørgsmål henvendelse til Stephanie
Alle underudvalgsposterne er besatte.
Underholdning og Natcafe er slået sammen.
Vi har fået en ny skole Skipper Clemens Skole.
Næste konventmøde er 26.8.2019 kl. 18.30 på Cafe Væxt
Litteratur Thomas
Alt ok
Helpline David Fraværende.
Der mangler folk til Helpline. Der er krav om 1. års clean time, sponser samt aktivt
medlemskab af NA. Hvis man er interesseret, kan man henvende sig til David

H&I Formand Morten:
Det går stille og roligt.
Der er kommet nye medlemmer
HI forsørger at komme til at afholde møder på Psyk. Hospital.
O.I. Vi har pt. Ingen på den post.
David tager imod posten fra O.I. som bl.a. står for mødelister mv., indtil der bliver
valgt en ny formand.
Emnebank: Grupperne kan sende emner fra møderne til Andy, som derefter vil
indsætte dem i emnebanken på nadanmarks hjemmeside, som inspiration til andre
grupper.
Internetansvarlig Andy
Hjemmesiden kan virke kompliceret at fine rundt i.
Der er sket forbedringer, men der er stadigvæk en del ,der skal forbedres.
Husk at der er en GSR mappe på hjemmesiden til GSR/GSS og andre interesserede.
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14. Revision af retningslinjerne for OSK
Mia fremlægger forslagene til ændringer i OSK-retningslinjerne.
Alt er godkendt og ser fint ud.
15. Eventuelt herunder punkter fra GSR Forum
Økonomi GSR Johan Kom fri: Gruppen har svært ved at få økonomien til holde.
Gruppen søger OSK om midlertidig støtte til huslejen. Det blev vedtaget.
Gruppen opfordrer medlemmerne i Gruppen til at donere flere penge, hvis gruppen
skal bestå fremover.
NA afholder 30. års fødselsdag og servicekonference (se vedhæftede filer).
Næste OSK-møde bliver mandag den 2.9. 2019 kl. 18.30 på Cafe Væxt.
16. Runde om hvordan mødet er gået
17. Sindsrobøn
17. Hvad skal GSR’erne have med ud i grupperne (Udfærdiges af sekretær og
formand efter mødet).
Grupperne bedes finde egnede personer til følgende poster:
OSK:
Næstformand
OSS
Kaffemand/kvinde
Underudvalg:
O.I.
RSK:
RSK søger personer der vil afholde RSK møder i 2020:
1. møde 17. til 19. april 2020
2. møde 14. til 16. august.
Valg til RSK-poster se referatet på nadanmark hjemmeside (se vedhæftede filer)
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18. Ny dagsorden
Formanden og sekretæren laver den og sendes med som vedhæftet fil.
Orientering til næste work- shop om traditionerne.
4. 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”.
Kærlig NA hilsen
Carsten H.
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