Referat 9. maj 2021
Dagsorden til OSK mødet
dagsorden:
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sindsrobøn.
Præsentationsrunde herunder afbud.
Oplæsning af de 12 koncepter.
Oplæsning af ”Bare for i dag.”
7. tradition
Godkendelse af december referat
Valg af betroede tjenere
Vicekasserer
Sekretær
Webmaster & suppleant
Litteraturansvarlig suppleant
Konvent formand/kvinde

8. Rapporter og Ønsker fra grupperne.
9. Rapporter fra underudvalg
OSR/OSS
Kasserer
Konvent
HI
OI / Helpline
10. Konvent & camp 2021 ?
11. Til beslutning
12. Evt. Invitation til oprettelse på portalen
13. Næste møde 13 juni og ny dagsorden.
14. Sindsrobøn
Kommende OSK møder 2021
13 juni
8 august
10 oktober
5 december

Sindsrobøn
2 ræsentationsrunde herunder afbud
Formand: Gert
Næstformand: Theis
Kasserer: Christian
Litteratur: Asger
Sekretær:
OSR: Afbud
OSS: Morten
H&I Formand Kenny
O&I Formand:
Webmaster
webmaster suppleant
Konventformand
GRS Randers: ”Hold det enkelt” Kenny & GSS Nicolai
GSR Viborg ”Livet leves” Bernt
GSR Viborg” Free Spirit Anton & GSS Bernt
GSR Aars ”På banen” Christian
GSR Århus ”Sammen kan vi: GSS Anders
GSR Århus; ”Håbet” Anders & GSS Jakob
GSR Århus “Surender to win” Simon & GSS Henrik
Viborg online Vilborg & Nicolai
Observanter: Carl Erik ”Sammen kan vi” Århus
Afbud: Lars OSR
I alt fremmødte: 15
3 Oplæsning af de NAs 12 koncepter.
Læst af Morten
4. Oplæsning af ”Bare for i dag.”
Læst af Jakob
5. 7 tradition
i alt: 463,00 kr
6. Godkendelse af referatet.
Referatet for december blev godkendt,

7 Valg af betroede tjenere - OSK mangler følgende betroede tjenere:
Vicekasserer
Sekretær
Webmaster Gert stiller op
Litteraturansvarlig suppleant
Konvent & camp formand/kvinde 2021 & 2022
Følgende poster på valg i dag:
Formand Theis blev valgt til februar 2023
Litteratur ansvarlig Asger blev valgt til februar 2022
OSR og OSS ønskede at skifte poster så Morten bliver vores OSR og Lars bliver
vores OSS. Dette skifte blev godkendt af OSK. Begge er på valg februar 2023
Kenny vores HI formand ønskede at trække på grund af personlige årsager.
OSK takker mange gange for den service Kenny har gjort i vores område
(Der blev klappet igennem)
Gert har været vores formand i 4 år, og ikke kan genvælges i henhold til
vores retningslinjer (vores rotationsprincip i NA :-)
OSK takker mange gange for den service Gert har gjort i vores område
(Der blev klappet igennem)
Følgende poster er på valg på næste OSK møde den 13. juni
Webmaster – Gert stiller op.
Gert læste relevante service poster op fra sit service CV
8. Rapporter og ønsker fra grupperne, opstart af grupperne.
NB: Grupperne bedes at huske udfylde GSR raportterne , som vil blive indsat i referatet
GSR-rapport mailes til sekretæren inden OSK-mødet, for at lette vores sekretærs arbejde
osk.sekretar@gmail.com
På OSK mødet skal grupperne fremlægge følgende:
Gennemsnitligt fremmøde
Antal nykommere og nye i gruppen, donation, ønsker,
Hvordan går møderne ? evt problemer og hvad der virker godt i gruppen.
Hvad gruppen har besluttet angående de emner, som GSR /GSS har taget med hjem i
gruppen fra OSK

Hold det enkelt gruppen Randers,
Gruppen har afholdt to møder. Gruppen afholder gruppensamvittighedsmøde 31 maj
Gruppen er to møder hver uge mandag og fredag.

Nye i NA: mandag
Nye i gruppe fredag
Gns: mandag
Gns fredag:
Sammen kan vi gruppen Århus onsdag.
Gruppen er åbnet op igen
Nye i NA:
Nye i gruppen:
Gns :
Donation til OSK:
Ønsker til OSK:

Surender to win gruppen Århus Lørdag:
Gruppen har holdt åben under hele nedlukningen og har overholdt gældende restriktioner
Nye i gruppen:
Gns:
Donation til OSK: 500,00 kr.
Håbet gruppen Århus Søndag:
Gruppen har holdt åben under hele nedlukningen og har overholdt gældende restriktioner
Nye i gruppen:
Gns:
Donation til OSK:
Ønsker til OSK:

Ønsker:
Livet leves gruppen mandag Viborg:
Gruppem har afholdt to møder efter oplukningen, stor glæde over mødet er åbnet op igen.
Nye i NA:
Nye i gruppen:
Gns :
Donation til OSK: 576,00 kr.
Ønsker til OSK:
Ser GSR rapport sidst i referatet

Free spirit gruppen Torsdag Viborg
Der var 25 til sidste møde, og stor glæder over gruooen er åbnet på igen.
Nye i NA:
Nye i gruppen:
Gns :
Donation til OSK:
Ønsker til OSK:
Af banen gruppen onsdag Aars:
Gruppen er åbnet op igen efter nedlukningen
Nye i NA:
Nye i gruppen:
Gns :
Donation til OSK:
Viborg online afholder 8 online møder hver uge
Hver aften kl 20.00 i alle ugens dage samt et møde kl 10.00 hver lørdag, som er meditations
møde som starter med ti min stilhed.
Siden december og til d.d. har der været ca. 325 om ugen til møderne.
Gruppen spurgte ind til det nye mobil nr 260016 som de bruger i gruppen, om OSK ikke kan
kan fortælle gruppen det samlede beløb som bliver doneret igennem 7. tradition fra
gruppen. Dette er ikke muligt, da det vil krævet at alle husker at skrive hvilken gruppen
de donerer i. Derudover vil det være et kæmpe arbejde for vores kasserer.
9. Rapporter fra underudvalg
OSR/OSS rapport:
OSRer og OSS mail: osrmidtjylland@nadanmark.dk og ossmidtjylland@nadanmark.dk
Morten aflagde en fyldig referat hvad der foregik på sidste RSK møde i april som blev
afholdt online – hvilket er noget af en udfordring 3 timer on fredagen og 11 timer om
lørdagen og nogle timer om søndagen.
Vedr. vores ønske om at alle 3 lydbøger lagt online. Basis tekst bliver lagt online på vores
hjemmesiden og ikke på world service hjemmeside.
Nogle område havde ikke taget stilling til om alle 3 lydbøger skulle ligges på vores
hjemmeside. Det er derfor på næste RSK møde i august, som Syddanmark afholder.
Vores området har ansvaret for afholdelse af RSK til november fra den 19. - 21.
link til RSK referatet april 2021 Referat fra RSK-møde

Link til OSR / OSS rapporten til RSK mødet: OSR/OSS rapport til RSK mødet april
Konventkommitéen 2021 ”Velkommen ombord” fra den 30 juli – 1 august
Vi har ingen formand derfor ingen rapport.
H&I rapport: mail hi: hi.midt@nadanmark.dk
Der har ikke været afholdt nogle HI møder under nedlukningen

Kasserer rapport: mail kasserer: kasserer.midt@nadanmark.dk
Kasserer rapport er udarbejdet og sendt rundt på mail inden OSK mødet.
Se kasserer raporten på dette link. OSK Regnskab 01.01.21 - 01.05.21
Kasserer hovedtal fra regnskabet op og det blev godkendt.

260016

Siden sidste OSK møde i december har OSK oprette dette mobil nr
som gruppener i
vores område kan bruges som 7. tradition. Pengene som kommer ind vil fremgå af vores regnskab
som et samlet beløb for hver mdr. hvad der kommet ind i 7. traditon og ikke hver enkel indbetaling,
det er for at holde det enkelt for vores kasserer

INFO: mobilbetaling OSK hovedKonto (Donationer): 737970
Aktivitetskonto: 682525 & 271040
Litteraturkonto: 120619
7. Tradition donationer fra medlemmer: 260016
OI rapport: mail OI oi.midt@nadanmark.dk
Vi har ingen fomand/kvinde
Helpline: mangler betroede tjenere til at varetage helpline.
Kontakt Asger for at blive betroede tjener på vores Helpline:
Cleantime: 1 års clean og 4 trin er aflagt til sponsor.
Helpline Telefontid er fra 18 til 22 alle ugens 7 dage.
10. Konvent & camp 2021 ?
Vi drøftede muligheden for at afholde vores konvent & camp i år. Vi har booket lokaler fra
den 30. 31. juli & 1 august . På grund af forsamlingforbudet den 30 og 31 juli er 100
kan vi ikke afholde vores konvent & camp de to datoer. Forsamlingsforbudet på 100 er
planlagt til at blive ophævet den 1 august. Vi kunne måske afholde en event dag den 1.
august. Vi drøftede om det overhovedet var muligt at afholde en event på grund af evt
afstandkrav: Vi valgte at tage det med ud i grupperne.

11. Til beslutning:
Invitation til oprettelse på portal: Vi blev gjort opmærksom på en mulighed om at komme
på en portal som Århus kommune vil oprette af RSKs OU formand.
Portalet vil indeholde informationer om afrivillige foreninger og organisationer i Århus
kommune,
Vi drøftede dette og blev enige om det vil vi gerne på disse betingelser at der linkes til NA
danmarks hjemmeside og til møderne i hele Danmark og informationer om vores helpline.
Så informationerne på portalen ikke kun beskrev vores område, men informerede om NA
Danmark som helhed.
12. Evt. Afbud til næste OSK møde: Anton

13. Næste møde 13. juni 2021 kl. 11 – 14.00
14. Sindrobøn
Dagsorden til OSK mødet den 13. juni 2021
Ny dagsorden
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sindsrobøn.
Præsentationsrunde herunder afbud.
Oplæsning af de 12 koncepter.
Oplæsning af ”Bare for i dag.”
7. tradition
Godkendelse af maj referat
Valg af betroede tjenere (ledige poster)
Næstformand/kvinde
Vicekasserer
Sekretær
Webmaster & suppleant
Litteraturansvarlig suppleant
Konvent formand/kvinde
Hi formand/kvinde
OI formand/kvinde
På valg
Webmaster

8. Rapporter og Ønsker fra grupperne.
9. Rapporter fra underudvalg
OSR/OSS
Kasserer
Konvent

HI
OI / Helpline
10. Til beslutning:
Afholdelse af konvent & camp 2021 ?
11. Evt.
12. Næste møde 8. august og ny dagsorden.
13. Sindsrobøn

Kommende OSK møder 2021
8 august & 10 oktober & 5 december

Med ud i grupperne
Vi mangler følgende betroede tjenere i OSK
Næstformand/kvinde
Vicekasserer
Sekretær
Webmaster & suppleant
Litteraturansvarlig suppleant
Konvent formand/kvinde
Hi formand/kvinde

OI formand/kvinde
Event dag den 1 august (konvent & camp kan ikke afholdes p.g.a forsamlingsforbudet
er på 100 personer den 30 og 31 juli.)

På næste sider GSR / GSS raporter
(de rapporter som er indsendt til vores sekretær mal)

GSR/GSS Rapport

Dato: 9.05.21

Gruppens navn
Livet leves
Mødedag
Lørdag
Møde tidspunkt
1930 – 2045
Vævervej 11a
Adresse
Post nr. / by
8800 Viborg
Sekretær
Bernt
Kasserer
Sara/Mada
Mødeledere /suppleant
Christian , Ronnie og Bernt
GSR/GSS
Bernt / Mada
Kaffe M/K
Maja/ Tommas/ Keld
Litteratur
Bernt
Indkøb af kaffe, krus mm
Bernt
Indkøb af litteratur mm
Bernt
Ny i NA: 3
Ny i Gruppen:5
Gennemsnits fremmøde: 13
Donation til OSK Midtjylland:
576 ,00 kr
Hvordan går det i gruppen?
Det går godt, vi er glade for at have åbnet igen..

Ønsker til OSK:

I kærlig serivce & fællesskab

Bernt
GSR/GSS
GSR/GSS-rapporten mailes til sekretæren inden kommende OSK-møde :
osk.sekretar@gmail.com

