Referat fra OSK-møde
i NA-Nordjylland 4.11.2019
1. Sindsrobøn og oplæsning af koncepter
2. Præsentationsrunde
Frederik formand
Thomas Kasserer og Litteratur formand (kom til sidst)
Carsten Sekretær
OSR Mia
GSR Lars VI kom til at tro
GSR Peter Basic Blues
GSR Mette Addicts i bedring
GSS Benjamin Jens Langkniv
GSR Andy Håbet samt Internetansvarlig.
GSR Johan Kom fri
GSR Gunder Power of love
GSR Thomas Trods forskelligheder
GSS Joan Trods forskelligheder
GSS Mikkel Basic Blues
Morten Formand H.I.
Observatør:
Karsten B.
Anders
Afbud eller ikke tilstede:
Stephani Konvent formand
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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.
1. Hjemmesiden – gøres mere brugervenlig
2. Konvent 2019
2.a betaling for pårørende
2 b. Betaling af sovepladser
4. Work – shop om Traditionerne 5. 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
Rettelse: pkt. 14. udgår – det er færdigbehandlet.
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. 500,Basic Blues vil gerne have hjemmesiden lavet af professionelle i samarbejde med
Internet udvalget. Fx at de professionelle bliver inspireret af Sveriges hjemmeside.
GSR Ingen Lyset (Andy)
Donation kr.: 1000,-
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GSR Lars Vi kom til at tro
Donation kr.: 0
Gruppen har æbleskiver og speak til mødet den 23.12.2019.
GRS Andy Håbet
Donation kr.: 0
GSR Jeppe Sammen kan vi - Ikke tilstede
Donation kr.:
GSR Thomas Trods forskelligheder.
Donation kr.: 0
Gruppen vil gerne diskutere betaling for pårørende til konventet.
GRS Flying Free – ikke tilstede
Donation kr.:
GRS Benjamin Jens Langkniv
Donation kr.: 0
Alt ok i Gruppen.
GSR Mette Addict i bedring
Donation kr.: 0
GSR Jimmy Friheden – ikke tilstede.
Donation kr.:
GSR Johan Kom fri
Donation kr.: 0
Gruppen er ved at være oppe at stå økonomisk.
GRS Gunder Power of love
Donation kr.: 0
Den 16. december 2019 er der 1. årsdag for Gruppen.
GSR Morten Freebird - ikke tilstede
Donation Kr.:
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9 Tilbagemeldinger fra grupperne
Valg til OSK og Underudvalg:
Næstformand: Ingen opstiller
OSS: Ingen opstiller.
Kaffemand OSK: Johan opstiller og er valgt.
På næste OSK møde mandag den 6.1.2020 kan der opstilles kandidater til Konvent
bestyrelsen.
Konventbestyrelsen skal være valgt senest på OSK mødet marts 2020.
Valg til RSK
Ingen opstiller.
10 OSR Mia orienterer:
- Aalborg afholder RSK-møde 17-19. april 2020. Stephanie, Frederik, Peter, Marie
Louise, Johan er ansvarlige.
- OSK betaler transport til de GSR/GSS, som vil til servicekonference i Randers 17-19.
januar 2020
"Det virker, hvordan og hvorfor" og "Vejledninger i Trinarbejde" er indlæst som
lydbog, og er ved at blive indspillet på USB-sticks. De vil blive solgt til 100 kr. stykket
ligesom Basis Tekst, og forventes at komme indenfor kort tid.
- Der er valgmøde i RSK i april (som foregår i Aalborg). Hvis man ønsker at stille op til
poster i RSK, skal man senest 17. februar sende et service-CV til OSR, som så sender
det videre til de andre områder osrnordjylland@gmail.com . I RSK's retningslinjer,
som kan findes på vores hjemmeside, står beskrivelse af de forskellige poster.
Følgende poster er på valg: Formand, næstformand, kasserer, vicekasserer, formand
for OU (oversættelsesudvalget). Derudover er posterne som vicesekretær og
formand for OI (offentlig information) ledige.
- Se OSR-rapport som vedhæftet fil.
Jeg har også vedhæftet et nyt årshjul, som vi aftalte.
Kram fra Mia :)
Område Service Repræsentant
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Mia har efterfølgende sendt en mail om, at hun fratræder som OSR af personlige
årsager d.d.
OSR-posten sættes på valg til næste OSK-møde.
11. Hvad skal vi have med til RSK
Forslag om at NA Hjemmesiden kan forbedres ved, at få professionelle til at lave en
mere bruger venlig hjemmeside i samarbejde med Internetudvalget.
Det blev besluttet i RSK at forbedre hjemmesiden via professionelle på et tidligere
møde.
Mia tager overstående med til RSK mødet fra OSK Nordjylland.
OSK Nordjylland donerer kr. 40.000, - til RSK.
12 Kassererens rapport
Thomas:
Hoved konto: kr.21.592,16
Kontant beholdning: kr. 5280,Litteratur konto: kr. 14.993,91
Konvent konto. Kr. 92.332,34 inklusive kr. 35.000, - til næste års konvent.
OSK Puljen kr. 4.082,25 kan bruges til, at Grupperne kan søge om hjælp til:
Litteratur
Nøgleringe
Pamfletter
MV.
Erhvervs-konto i Banken
Der er indgået kr._______ via mobil pay.
Thomas gennemgik budget for OSK i 2020.
13 Næstformand orienterer og rapporter fra underudvalg
Konvent Formand Stephanie: Afbud Andy/Peter orienterede om regnskabet
Indtægter kr. 124.408,25
Udgifter kr. 66.186,75
Overskud kr. 58.221,50
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Forplejning samt kurv til pedellen og kaffe og kage til konventmøderne
Overskud kr. 56.706,05
Der var 354 registrerede til konventet.
Litteratur Formand Thomas
Thomas orienterede om de grupper, der skylder penge for litteratur mv.
Thomas bestiller nyt litteratur mv
Der var enighed om at overføre kr. 5000,- fra litteraturkontoen til hovedkontoen i
OSK.
Helpline Formand David
NA medlemmer der er interesseret i Helpline, kan rette henvende til David. Der er
krav om 1. års clean time, sponser samt aktivt medlemskab af NA.
Ikke noget nyt.
H&I Formand Morten:
Vi mangler flere folk i underudvalget for at kunne opstarte flere H.I. møder.
Der afholdes pt. 1. H.I. møde.
O.I.
Brian formand
Gunder næstformand orienterede:
Udvalget er stadigvæk under opbygning. Der er lavet en flyers om O.I. som bliver
lagt ud på NA hjemmesiden. Derudover sender Frederik flyeres ud til dem som får
OSK referatet.
Internetansvarlig Andy
Husk at der er en GSR mappe på NADanmarks hjemmeside til GSR/GSS og andre
interesserede.
Der er oprette en Emneboks på hjemmesiden.
Der er oprettet et virusprogram på hjemmesiden.
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14. Eventuelt herunder punkter fra GSR Forum
Litteratur Joan Thisted:
Gruppen oplever, at de har problemer med at få litteratur mv sendt med posten.
Der er ikke altid muligt at hente litteratur mv mellem OSK-møderne.
Litteratur formand Thomas har meldt afbud til OSK-mødet, så punktet er udsat til
næste OSL-møde, så vi kan finde en løsning, så grupperne og litteraturformanden
kan være tilfredse
Problemet er løst.
1. At hjemmesiden bliver mere brugervenlig – se punkt 11.
2. Betaling af pårørende til konventet:
Efter en diskussion blev der enighed om, at punktet skal med ud i Grupperne for at
få deres mening om punktet.
Diskussionen var en også en snak om, at konventet er et event med udgifter som
alle skal være med til at betale. Set i dette lys kan konventet ikke kan sammenlignes
med et almindeligt NA møde, hvor tradition 7. bruges til at afslå bidrag udefra fx fra
pårørende.
Der var også et forslag om, at hvis pårørende skal betale, skal alle NA møder være
åbne for ar pårørende også kan deltage der.
3. Betaling af sovepladser til konventet:
Der kan ikke laves om på prisen for betaling af sovepladser, fordi vi selv giver kr.
50,00 pr. madras for at leje dem. Samt at vi giver kr. 50,0 pr. overnattende gæst på
skolen.
Næste OSK-møde bliver mandag den 6.1. 2020 kl. 18.30 på Cafe Væxt.
15. Runde om hvordan mødet er gået
16. Sindsrobøn
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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
OSR
OSS
RSK:
RSK søger personer, der vil afholde RSK møder i 2020 mødet 14. til 16. august.
Valg til RSK-poster se referatet på nadanmark hjemmeside samt Mias orientering
under punkt 10 i referatet.
18. Ny dagsorden
Formanden og sekretæren laver den og sendes med som vedhæftet fil.
Orientering til næste work- shop om traditionerne.
6. 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.

8

