
Narcotics Anonymous Offentlig Information, Region Nordjylland 

Dato: 26. april 2021 Kl. 16.00 – 17.10 
 
Tilstede: Thomas, Peter, Anders, Joan, David, Laura, Stine 
 
Afbud: Morten, Benjamin 
 
Sted: Zoom.  
 
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 

- Status på papirer fra gamle formand 
- OI og corona 

8  Nyt fra Helpline 
9  Nyt fa Hospitaler & Institutioner 
10  Planlæg- Brainstorm. Hvad vil vi? 
11  Workshop 19 juni, hvad skal den indeholde? 
12  Med til OSK 
13  Forslag til næste dagsorden 
14  Valg af betroede tjenere 

- Forslag om at vælge betroede tjenere til næste fysiske OI møde  
 Kassér.  
 Næstformand.  
 Referent. 

15  Evt.  
16  Servicesindsrobøn  
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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 mødet den 15. januar 2020 godkendes 
 
 
Punkt 5.  
Punkter til eventuelt.  
 
Beslutning: 
Fremtidig primær informationskanal vil være medlemmernes mailadresser.  
 
Det aftales, at muligheden for en officiel -na.dk mailadresse til OI-udvalget, undersøges. 
 
Det orienteres, at information om udvalgets rolle og funktion kan læses på NAs engelsksprogede 
hjemmeside, under PR. www.na.org.  
 
 
Punkt 6.  
Post til udvalg.  
Ansvarlig orienterer.  
 
Beslutning:  
Udvalget har ikke modtaget noget post, hvilket sjældent sker.  

http://www.na.org/
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Det aftales, at der tjekkes op på, og eventuelt tilrettes, hvorvidt udvalgets officielle mailadresse er 
angivet på henholdsvis NAs hjemmeside samt mødelisterne.  
 
Punkt 7. 
Nyt fra andre OI regionsudvalg.  
Formanden orienterer udvalget om informationer fra landets andre Offentlig Informations udvalg. 
Herunder status på overdragelsen af materiale fra den forhenværende formand samt situationen 
med OI under corona. På sidste møde blev det aftalt, at tage spørgsmålet om informationsdeling 
ifm. corona og retningslinjerne, videre til RSK.  
 
Beslutning:  
Drøftedes 
 
Seneste nyt er, at materialet skulle være afleveret på Cafe Væxt, af forhenværende formand 
(efterfølgende FF). Grundet nedlukning er dette uvist og det aftales, at der følges op herpå. Aftalen 
fra sidste møde var at formand for OSK tog fat i FF ift. Overdragelse af posten. Det er 
tilsyneladende ikke sket. Det aftales, at tage emnet med til næstkommende OSK møde, for at 
fastlægge plan og ansvarsfordeling for opfølgning. Udvalget er enige om, at foreslå FF og OSK en 
afdragsordning ift. Forhenværende regnskab.  
 
Da vi ikke har et Offentlig Informations udvalg gældende for hele Danmark, var aftalen 
beslutningen lå i RSK. Ingen medlemmer fra OI var tilstede til RSK mødet og det er derfor uvist om 
spørgsmålet om ’en fælles stemme’ kom på dagsordenen. Emnet har dog været i behandling i OSK, 
der tilslutter sig forslaget om ’en fælles stemme’.   
 
 
Punkt 8.  
Nyt fra Helpline.  
Ansvarlig orienterer.  
 
Beslutning: 
Det berettes, 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 
Aflyst - grundet afbud.  
 
Beslutning:  
Udvalget ønsker repræsentation fra HI til fremtidige møder. Det aftales, at orientere og 
forventningsafstemme med HI og eventuelle andre relevante udvalg.  
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Punkt 10.  
Planlæg-Brainstorm. Hvad vil vi?  
Aflyst - grundet afbud.   
 
 
Punkt 11.  
Workshop den 19. juni. Hvad vil vi?  
Ønsket om en workshop i udvalget, blev besluttet på forrige OI møde, d. 15. januar 2020. Valg af 
dagens indhold er åbent.  
 
Beslutning:  
Det besluttes, at workshoppen vil omhandle medlemmernes forventninger til udvalgsarbejdet, 
forventninger inden for NA regi samt de reelle muligheder, med vore nuværende servicekræfter.  
 
Det aftales, at forberede et udkast til agenda for temadagen. Dette arbejde vil blive sendt ud til de 
øvrige medlemmer efter godkendelse ved formanden.  
Det aftales, at formanden laver budget for dagen og præsenterer den for OSK.  
 
 
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. 

- Status ift. FF, herunder forslag til afdragsplan 
- Enighed omkring ’en fælles stemme’? 
- Budgetplan for workshop den 19. juni 

 
 
Punkt 13.  
Forslag til dagsorden  
Forslag til dagsorden på næstkommende OI møde. Dette møde foreligger i juli måned.  
 
Beslutning:  
Intet 
 
 
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 



Narcotics Anonymous Offentlig Information, Region Nordjylland 

Punkt 15.  
Eventuelt 
 
Beslutning:  
Intet 
 
 
Punkt 16. 
Servicesindsrobøn 
 
Formanden sagde tak for et godt møde, der blev afsluttet med en fælles sindsrobøn.  


