
Narcotics Anonymous Offentlig Information, Region Nordjylland 

Dato: 23. august 2021 Kl. 18.00 – 19.30 
 
Tilstede: Thomas, David, Stine, Michael 
 
Afbud: Benjamin, Peter 
 
Sted: Cafe Væxt 
 
Referent: Stine 
 
 
 
 
 
Indholdsfortegnelse 
 
1  De 12 servicekoncepter 
2 Tilstede og afbud 
3  Godkendelse af dagsorden 
4  Godkendelse af referat  
5  Punkter til evt. 
6  Post til udvalg 
7  Udvalget orienterer/ nyt fra andre OI regioner 

- Formændene i de forskellige regioner har besluttet at holde et månedligt møde 
- Orientering om materiale i Dropbox 
- Ønsker til Offentlig Informations afdeling på NA’s hjemmeside 
- Ny statistik under udarbejdelse 
- Præsentation fra OI København vises 
- Generelt 

8  Nyt fra Helpline 
9  Nyt fa Hospitaler & Institutioner 
10  Træningsdag d. 12. september 
11  Workshop ved konventet 
12  Med til OSK 
13  Forslag til næste dagsorden 
14  Krav til betroede tjenere  
15  Eventuelt 
16  Servicesindsrobøn  
  



Narcotics Anonymous Offentlig Information, Region Nordjylland 

Punkt 1. 
De 12 servicekoncepter  

Formanden bød velkommen og de 12 servicekoncepter blev oplæst.  
 
 
 
Punkt 2. 
Tilstede og afbud 

Der gennemføres en præsentationsrunde af deltagene.  
 
 
 
Punkt 3.  
Godkendelse af dagsorden  

Beslutning: 
Dagsorden godkendes  
 
 
 
Punkt 4. 
Godkendelse af referat  

Beslutning:  
Referat fra workshoppen den 19. juni 2021 godkendes.  
Fremadrettet vil navne kun fremgå ved notering af tilstedeværende samt afbud.  
 
 
 
Punkt 5.  
Punkter til eventuelt.  

Beslutning: 
Forslag gives og behandles ved punkt 15.  

- Samtale om tilgængelig information angående OI på NA.dk  
- Oprettelsen af en officiel NA-mailadresse  
- Status fra OSK  
- Opfølgning af situationen med den tidligere formand 

 
 
 
Punkt 6.  
Post til udvalg.  
Ansvarlig fortæller at der ikke er modtaget noget post til udvalget.  
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Punkt 7. 
Nyt fra andre OI regionsudvalg.  
Formand orienterer udvalget om informationer fra landets andre Offentlig Informations udvalg og  
de nye tiltag der implementeres.  

Beslutning:  
Godkendt 
 
OI regionerne. 

Formændene i de forskellige regioner har besluttet at holde et månedligt møde.  
Formændene fra de andre etablerede OI udvalg mødes til månedligt møde online. Deltagende er 
således formand i Nordjylland, Syddanmark og København. Her deles erfaringer landsdelene 
imellem samt gives løbende status.  
Det oplyses, at både Syddanmark og København iværksætter deres arbejde, ved at sende breve ud 
til de udvalgte institutioner. Fordelene herved kunne være at undgå tilfældighed samt unødig spild 
af materiale. Det kunne også virke som en mere inddragende indsats og ikke påduttet.  
 
 
Orientering om materiale i Dropbox. 

Formand fortæller at OI København har samlet deres informationer i deres egen Dropbox. Her har 
de udarbejdet forskelligt materiale til brug ved OI arbejdet i København. Formand har fået adgang 
hertil. Desværre driller teknikken under mødet. Det besluttes derfor at referenten kontakter 
formanden i København med henblik på at modtage, gemme og dele brugbart materiale herfra til 
det samlede OI udvalg Nordjylland.  
 
Opdatering: Pr. 24. august er formanden i København kontaktet via mail.  
 
Det besluttes endvidere, at OI Nordjylland ligeledes opretter en Dropbox til OI arbejdet. Ansvaret 
herfor ligger ved udvalgets referent.  
 
Opdatering: pr. 24. august er referent blevet bekendt med udgifterne til en Dropbox-konto til flere 
brugere. Hertil bør kontoen oprettes med den officielle NA-mail. Dette er således sat på pause 
indtil videre.  
 
 
Ønsker til Offentlig Informations afdeling på NA’s hjemmeside. 

Formændene arbejder på at etablere en fane / undermenu på den officielle danske hjemmeside, 
omhandlende formålet med og praksis af OI arbejdet.  
 
 
Ny statistik under udarbejdelse.  

Et medlem fra OI Syddanmark og et medlem fra OI Nordjylland har ansvaret for at udarbejde nyt 
materiale og gennemføre empirien. Primær del af materialet er udarbejdet af world organization.  
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Præsentation fra OI København vises.  

Teknikken tillader det ikke på optimal vis, men det ses kort på en mindre smartphone skærm.  
 
 
Generel orientering  

Der er indhentet tilbud. 3600kr for 100 sæt.  
Èt sæt: 1 stk. Plakat, 3 stk. Foldere og 10 stk. Visitkort.  
 
 
 
Punkt 8.  
Nyt fra Helpline.  

Beslutning: 
Orientering 
Man beretter, at der både modtages opkald på Helpline og at vagterne bliver dækket. Status er at 
det går godt.  
 
 
 
Punkt 9.  
Nyt fra Hospitaler og Institutioner 

Beslutning:  
Orientering 
 
HI har fået ny formand. Han fortæller, at udvalget som sådan skal etableres på ny og derfor er der 
ikke meget endnu at berette. Der er taget kontakt til Kragskovhede fængsel med henblik på 
afholdelse af møder. Kontakten er positiv.  
 
 
 
Punkt 10.  
Træningsdag d. 12. september.  
Det handler om at øve formidling samt planlægning af workshoppen.  

Beslutning:  
Godkendt 
 
Planen er, at præsentationsvideoen udarbejdet af OI København genses. 
 
 
 
Punkt 11.  
Workshop ved konventet – NOKNA 25.  
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Det blev på forrige OI møde (workshop) besluttet at bruge konventet til at efterlyse 
servicekræfter.  Følgende minimumskrav er forslået:  

- Arbejdende kendskab med NA-programmet  
- Tilhørsforhold til NA  
- Sponsor 
- 1 års cleantime  

Posten kunne fx være ’plakatansvarlig’. Jobbeskrivelse vil forelægge på træningsdagen.  

Beslutning: Orientering 
 
Der vil i løbet af træningsdagen arbejdes med planlægning af workshoppen på konventet.  
 
 
 
Punkt 12.  
Med til OSK.  
Informationerne fra mødet, der skal gives videre til OSK og i nogle tilfælde til beslutning i OSK.  

Beslutning:  
Opsamling fra tidligere punkter. 

- Bede om 1000kr. yderligere til kørselspenge  
- OI ønsker et overblik over hvem der har ansvar for de forskellige poster. Det er 

vanskeligt at gennemskue hvem man skal kontakte.  
- Forslag fra OI, om at udveksling sker via de officielle NA-adresser og at man her 

benytter sig af automatisk svar eller anden form for respons på modtaget og 
reageret på mailen.  

- Opfølgning på status med tidligere formand (i.e. ff) 
- Hvilke informationer skal være tilgængelig på NA.dk?  

 
 
Punkt 13.  
Forslag til dagsorden  
Forslag til dagsorden på næstkommende OI møde.  

Beslutning:  
Evaluering af træningsdagen 
Orientering om materiale, etableret Dropbox og valg af betroede tjenere.  
 
 
 
Punkt 14.  
Valg af betroede tjenere 
Det indstilles, at valget af betroede tjenere udskydes til næstkommende OI møde, hvor der er  
mulighed for fysisk fremmøde.  

Beslutning:  
Godkendt 
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Retningslinjer og krav til betroede tjenere ved posterne ’formand’ og ’kassér’ vil være de samme 
som ved OSK.  
 
 
 
Punkt 15.  
Eventuelt 

Beslutning:  
Intet 
 
 
 
Punkt 16. 
Servicesindsrobøn 
 
Formanden sagde tak for et godt møde, der blev afsluttet med en fælles sindsrobøn.  


