Referat fra OSK-møde
i NA-Nordjylland 7.1.2019
1. Sindsrobøn og oplæsning af koncepter
2. Præsentationsrunde
Thomas Kasserer og Litteratur formand
Carsten Sekretær / Mødeleder
OSR Peter
OSS Mia
GSR Lars VI kom til at tro
GRS Jeppe Sammen kan vi
GSR Frederik Basic Blues samt ad hoc formand for OSK
GSR Andy Håbet samt Internetansvarlig.
GSR Mathias Jens Langkniv
GSR Thomas Trods forskelligheder
Observatør:
Stephani
Rasmus L.
Morten H.I.
Afbud eller ikke tilstede:
Helene meldte afbud som formand i OSK på grund af personlige problemer Tak for
service.
Johnny HI formand meldte afbud som formand i HI. Johnny mødte op på OSK mødet
og afleverede regnskab og materiale fra HI udvalget. Tak for service.
David meldte afbud, men sendte en skriftlig redegørelse for Helpline
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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
Flere Grupper vil gerne have OSK til at oprette et Mobil Pay nummer, som
Grupperne kan bruge til 7. tradition.
Basic foreslår en emnebank som evt. kan være på hjemmesiden.
4. Work – shop om Traditionerne 1. 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 Frederik Basic Blues
Donation kr.: 0
Gruppen efterspørger erfaringer ang. fejring af mærkedage i Grupperne.
Gruppen foreslår, at OSK opretter en emnebank på Hjemmesiden, som de
forskellige møder kan gå ind på og blive inspireret til emner på møderne. Grupperne
kan komme med emner fra deres egne møder.
Gruppen vil gerne have at OSK opretter et mobil pay nummer.

2

GSR Ingen Lyset (Andy)
Donation kr.: 1000,GSR Lars Vi kom til at tro
Donation kr.: 0
Der kommer mange til møderne.
GRS Andy Håbet
Donation kr.: 0
Gruppen mangler mødeleder og kaffe M/K.
GSR Mathias Jens Langkniv
Donation kr.: 0
Gruppen vil gerne være med på mobil pay.
Gruppen mangler en kaffe M/K
GSR Jeppe Sammen kan vi
Donation kr.: 0
Gruppen har oprettet deres eget mobil pay nummer. Der virker fint.
GSR Thomas og Anni Trods forskelligheder.
Donation kr.: kr. 2413,50 Det er uklart, om det er 241,35 i stedet for.
GRS Ingen Flying Free (Stephanie)
Donation kr.: 1000, 9 Tilbagemeldinger fra grupperne
Valg til OSK: Ingen opstiller
Valg af Næstformand: Ingen opstiller
Valg til O.I. Formand: Ingen opstiller
Valg til RSK (se referatet fra RSK) Ingen opstiller
Flere Grupper vil gerne have OSK til at oprette et Mobil Pay nummer, som
Grupperne kan bruge til 7. tradition.
Thomas opretter et mobil pay nummer, der kommer med ud i referatet.
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10 OSR / OSS orienterer Peter og Mia
Referat ang. RSK fra Mia (se desuden vedhæftede fil om budget oplæg)
Der er valgt et Internet ad-hoc udvalg: Michael L (formand), Andy H
(mødelister), Mogens R (kasserer) + der er et par stykker mere, der hjælper til.
Budget for 2019 på 13.462 kr godkendt. (Vedhæftet)
H&I formand RSK (Ronni) opbevarer OI-materialer, plakater, visitkort m.m.
Med ud til grupper:
Living Clean bliver formentlig færdig som kladde i 2019. Er der nogen, der vil stå
for tryk og distribution af den til hele Danmark? Et relativt billigt tryk +
opbevare dem og sende dem ud til litteraturformændene i områderne. Ved
interesse er det en god idé at møde op på næste RSK-møde i Aalborg 27/4.
Poster på valg/ledige i RSK:
Regionsdelegeret
Regionsdelegeret suppleant
H&I formand
Internetudvalgsformand
Offentlig information formand
Næstformand
Vicekasserer
Sekretær
Sekretær suppleant
Se RSK retningslinjer på vores hjemmeside under service/RSK for nærmere info
om poster
Service-CV sendes senest 26/2 til
Mail fra Mogens OU ang. ombytning af Bare for i dag bøgene. (se vedhæftede fil)
Hej til alle
Så er der endelig kommet erstatningsbøger for de ringe BFID - så nu kan
ombytningen starte.
Spred vedhæftede flyer alle steder I kan - læs den op under NA-relaterede
meddelelser på møderne.
Ser frem til en livlig bytte trafik :o)
Service kram Mogens (OU)
De personer som står for afholdelsen af RSK-mødet den 26, 27 og 28 april 2019 er:
David, Markus, Frederik, Cristina og Lisbeth samt Brønderslev NA, der stiller med 3
personer. (vedtaget på OSK mødet maj 2018)
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11. Hvad skal vi have med til RSK
Punktet flyttes til næste OSK møde.
12 Kassererens rapport (Thomas vedhæfter en fil med årsregnskabet)
Thomas:
Hoved konto: kr. 82.359,Kontant beholdning: kr.1669,Litteratur konto: kr. 14.919,Konvent konto. Kr. 35.000,OSK Puljen kr. 7.082,-- kan bruges til, at Grupperne kan søge om hjælp til:
Litteratur
Nøgleringe
Pamfletter
MV.
Kasserer fratrækker udgifter til lydbøger fra OSK-puljen over til litteraturkontoen
Erhvervskonto i Banken: Ingen tilbagemeldinger d.d.
OSK har ca. 50.000,- i overskud ,når budgettet for 2019 regnes med.
13 Næstformand orienterer og rapporter fra underudvalg
At OSK laver en deadline for valg af bestyrelsen og besættelse af formandsposterne
for de forskellige underudvalg.
Deadline for valg af bestyrelsen er 4. marts 2019 på OSK mødet.
Deadline for valg af formandsposter er 1. juli 2019.
Hvis posterne ikke er besatte inden deadline, bliver konventet aflyst.
Valg til konventbestyrelsen:
Konvent Formand Stephanie stiller op og blev valgt
Næstformand Ingen opstiller
Kasserer Andy stiller op og blev valgt
Vice Kasserer Ingen opstiller
Sekretær Carsten stiller op og blev valgt
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Konvent Formand Stephanie:
Vi mangler at betale for skolen og gymnastiksal fra sidste års konvent. Peter og
Frederik kontakter skolen og betaler udgiften.
Litteratur Thomas
Der er bestilt ny litteratur
Thomas tager lydbøger med til næste OSK møde.
Helpline David
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 på
tlf 52804583.
David meldte afbud, men sendte et skriftligt referat.
Helpline kører godt. Der er flere nye kræfter og flere opkald til Helpline.
Der er en god kontakt til de andre områder.
H&I Formand Johnny
Johnny fravælger formandsposten. Johnny har givet regnskab og litteratur mv fra HI
videre til OSK. Tak for service.
Morten Næstformand stiller op som formand og blev valgt.
Morten orienterer om HI.
Der er flere med i udvalget.
Der er kontakt til institutioner.
Det har været rodet, men Morten er sikker på, at det nok skal blive et godt
underudvalg.
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.
Intet udvalg
Internetansvarlig Andy
Alt ok. Internetudvalget kører godt.
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14. Eventuelt herunder punkter fra GSR Forum
Frederik har reserveret Cafe Væxt de mandage, hvor vi har OSK møder i 2019.
Basic Blues foreslår at OSK opretter en emnebank på Hjemmesiden, som de
forskellige møder kan gå ind på og blive inspireret til emner på møderne. Grupperne
kan komme med emner fra deres egne møder.
Næste OSK-møde bliver mandag den 4. marts 2019 kl. 18.30 på Cafe Væxt.
15. Runde om hvordan mødet er gået
OK
16. Sindsrobøn
17. Hvad skal GSR’erne have med ud i grupperne (Udfærdiges af sekretær og
formand efter mødet)..
Det er vigtigt, at Grupperne finder egnede personer til OSK, konvent og RSK.
Valg til OSK:
Valg af formand:
Valg af Næstformand:
Valg til O.I. Formand:
Valg til konventbestyrelsen (De sidste 2 poster skal besættes på osk mødet den 4.
marts 2019, hvis vi vil have konvent i år):
Valg af vicekasserer:
Valg af Næstformand:
RSK:
Valg til RSK (se referatet fra RSK)
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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
2. 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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