Referat fra OSK-møde
i NA-Nordjylland 2.9.2019
1. Sindsrobøn og oplæsning af koncepter
2. Præsentationsrunde
Frederik formand
Carsten Sekretær
OSR Mia
GSR Lars VI kom til at tro
GSR Peter Basic Blues
GSR Mette Addicts i bedring
GSS Benjamin Jens Langkniv
Stephani Konventformand
Rasmus Næstformand H.I.
GSR Andy Håbet samt Internetansvarlig.
GSR Johan Kom fri
GSR Gunder Power of love
GSR Thomas Trods forskelligheder
GSS Joan Trods forskelligheder
David Formand Helpline
Brian
Observatør:
Karsten B.
Camila
Johnny
Afbud eller ikke tilstede:
Thomas Kasserer og Litteratur formand (kom til sidst)
GSS Mikkel Basic Blues
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Morten Formand H.I.
GSS Christian
GSR Morten Freebird
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
Joan trods forskelligheder: Gruppen har problemer med at få litteratur mellem OSKmøderne.
4. Work – shop om Traditionerne 4. 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
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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 opstiller Gunder som O.I. formand i OSK
Gode møder og gruppesamvittighedsmøde: Det fungerer rigtigt godt med gruppens
struktur.
GSR Ingen Lyset (Andy)
Donation kr.: 500,GSR Lars Vi kom til at tro
Donation kr.: 0
Gruppen har rigtig gode møder.
GRS Andy Håbet
Donation kr.: 0
GSR Jeppe Sammen kan vi
Donation kr.: Fraværende
GSR Thomas Trods forskelligheder.
Donation kr.: 500,Nøgleringe en fast aftale.
GRS Flying Free
Donation kr.: Fraværende
GRS Benjamin Jens Langkniv
Donation kr.: 0
GSR Mette Addict i bedring
Donation kr.: 0
GSR Jimmy Friheden
Donation kr.: Fraværende
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GSR Johan Kom fri
Donation kr.: 0
Det ser ud til, at det har hjulpet med at reklamere omkring mødet, men det er stadig
svært at sige helt endnu.
Gruppen opstiller Brian som O.I. formand
GRS Gunder Power of love
Donation kr.: 0
Det går godt med kun emnemøder
GSR Morten Freebird
Donation Kr.: Fraværende
9 Tilbagemeldinger fra grupperne
Valg til OSK og Underudvalg:
Næstformand: ingen opstiller
OSS: Ingen opstiller
Valg til Underudvalg:
O.I.: Brian og Gunder opstiller. Der var en diskussion omkring om længden af
cleantime for OI-formandsposten. Efter diskussionen blev det hele afgjort ved, at
Brian opstiller som formand og Gunder som næstformand. Det blev vedtaget.
Kaffemand/kvinde: Johan
Valg til RSK
Ingen opstiller
10 OSR Mia orienterer:
- Ang. tidligere RD's misbrug af NA's penge: Der blev skrevet et brev til ham, som
blev sendt anbefalet og givet en kopi til OSK-Københavns formand, som han kunne
give personligt - så er vi sikker på han får det. I brevet rækker vi ud til ham, og beder
ham om at komme til næste RSK-møde, og selvfølgelig indgå en afdragsordning. Et
fint brev, hvor vi praktiserer åndelige principper og rækker ud med kærlighed, ingen
er jo interesserede i at skamme ham ud af fællesskabet. Kommer han så ikke til
næste RSK-møde, og hører vi intet fra ham, tager vi den derfra.
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- Ang. vores hjemmeside: Det blev besluttet at lade det nyopstartede udvalg arbejde
en tid endnu før vi evt. overlader noget af det til professionelle, de har mange ting i
støbeskeen, men Rom blev ikke bygget på en dag, det er en stor opgave at mere elle
mindre bygge det hele op på ny.
- 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
11. Hvad skal vi have med til RSK
Punktet udsættes til næste møde.
12 Kassererens rapport
Thomas: Afbud
Hoved konto: kr.
Kontant beholdning: kr.
Litteratur konto: kr.
Konvent konto. Kr.
OSK Puljen kr.
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.

13 Næstformand orienterer og rapporter fra underudvalg
Konvent Formand Stephanie:
Ved evt. spørgsmål henvendelse til Stephanie
Der er styr på det hele. Vi har afholdt et konventmøde siden sidste OSK-møde.
David modtager gerne effekter til auktionen.
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Næste konventmøde er 16.9.2019 kl. 18.30 på Cafe Væxt
Litteratur Formand Thomas
Afbud
Helpline Formand David
NA medlemmer der er interesseret i Helpline, kan rette henvende til David på Der
er krav om 1. års clean time, sponser samt aktivt medlemskab af NA.
Det går godt. Der er en god dækning på vagterne. David vil gerne med på det første
O.I. møde.
H&I Formand Morten: Fraværende.
Næstformand Rasmus orienterer:
Det går godt. Der afholdes stadigvæk et H.I. møde.
Kassebeholdning kr. 2352,O.I.
Brian ny formand
Gunder ny næstformand.
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 indkøbt en viruspakke til hjemmesiden.
Der er planer om, at lave en lille video eller en flyeres om, hvordan hjemmesiden
fungerer.
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14. Eventuelt herunder punkter fra GSR Forum
Frivillighuset har skrevet noget om NA på deres hjemmeside. Frederik kontakter
dem for at fortælle, at de skal fjerne det fra hjemmesiden.
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.
Der var en diskussion evt. at flytte datoen for konventet næste år. Vi fastholder den
nuværende dato.
En snak om at lave en NA læsegruppe. Det kan alle gøre, fordi det ikke er et officielt
NA møde med et privat møde.
Grupperne kan evt. bruge NA litteratur som oplæsning på møderne og dele ud fra
dette fx fra Basic Tekst bogen.
Næste OSK-møde bliver mandag den 4.11. 2019 kl. 18.30 på Cafe Væxt.
16. Runde om hvordan mødet er gået
OK
17. Sindsrobøn
OK
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
RSK:
RSK søger personer, der vil afholde RSK møder i 2020 mødet 14. til 16. august.
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Valg til RSK-poster se referatet på nadanmark hjemmeside
18. Ny dagsorden
Formanden og sekretæren laver den og sendes med som vedhæftet fil.
Orientering til næste work- shop om traditionerne.
5. 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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