Referat 10. oktober
Dagsorden til OSK mødet den 10 oktober
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 i parentes
Formand
Næstformand/kvinde (ledig)
Kasserer
Vicekasserer (ledig)
Sekretær (ledig)
Sekætær suppleant (ledig)
Webmaster
Webmaster suppleant (ledig)
Litteraturansvarlig
Litteraturansvarlig suppleant (ledig)
Formand/kvinde for konvent
Hi formand/kvinde
OI formand/kvinde (ledig)
På valg

8. Rapporter og Ønsker fra grupperne.
9. Rapporter fra underudvalg
OSR/OSS
OI
HI
Kasserer
Konvent
Webmaster
10. Til beslutning:
11. Evt.
12. Næste møde og ny dagsorden.
13. Sindsrobøn
Kommende OSK møde den 5 december

1. Sindsrobøn
2 ræsentationsrunde herunder afbud
Formand: Theis
Næstformand:
Kasserer: Christian
Litteratur: Asger
Sekretær: Gert (stand in)
OSR: Morten
OSS: Lars
H&I Forkvinde Pernille
O&I Formand:
Webmaster Gert
webmaster suppleant
Konventformand Anders
GRS Randers: ”Hold det enkelt” Gert & Asger
GSR Viborg ”Mandagsmødet” Afbud
GSR Viborg ”Livet leves” Afbud
GSR Viborg” Free Spirit Anton
GSR Aars ”På banen” Ckristian
GSR Århus ”Sammen kan vi: GSS Anders
GSR Århus; ”Håbet” Anders & GSS Jakob
GSR Århus “Surender to win” Simon
GSR Horsens ”Basis tekst” Afbud
GSR Holstebro ”Living clean” Ronni
GSR Silkeborg “Grib nuet” Simon
GSR Skanderborg “Basis tekst” Afbud
Viborg online Afbud
Observanter: Johnny
Afbud: Vilborg & Nikolaj ”Viborg online” & Bernt ”Lives leves” Viborg &
Søren ”Basis tekst” Horsens & Viktor ”Basis tekst” Skanderborg
I alt fremmødte: 14
Husk ved afbud at bruge vores OSK mail mailliste (tryk på svar alle) så alle
på maillisten bliver informeret om afbudet.
Vil gøre det lettere at købe ”passende” ind til frokost.

3 Oplæsning af de NAs 12 koncepter.
Læst af Ronni
4. Oplæsning af ”Bare for i dag.”
Læst af Simon
5. 7 tradition
i alt: 185,00 kr.

frokost 178,50 kr

6. Godkendelse af referatet.
Referatet for august blev godkendt,
7 Valg af betroede tjenere - OSK mangler følgende betroede tjenere:
Næstformand/kvinde

Vicekasserer
Sekretær
Sekætær suppleant

Webmaster suppleant
Litteraturansvarlig suppleant
OI formand/kvinde

Der var ingen som stillede op. Grupperne bedes informerer om de ledige poster.
Følgende poster på valg i dag:
Ingen posterer på valg
Følgende poster er på valg på næste OSK møde den
Ingen poster på valg
8. Rapporter og ønsker fra grupperne, opstart af grupperne.
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 kun fremlægge følgende:
Nye i NA, nye i gruppen og gennemsnitligt fremmøde
donation, ønsker til OSK.
Hvordan går møderne ? hvad der virker godt i gruppen og evt problemer.
Hvad gruppen har besluttet angående de emner, som GSR /GSS har taget med hjem i
gruppen fra OSK

Hold det enkelt gruppen mandag og torsdag Randers: Gert & Asger
Nye i NA: mandag 6 torsdag 4
Nye i gruppen: mandag 24 torsdag 5
Gns: mandag: 24
Gns torsdag: 11
Donation til OSK: 600,00 kr & årlig donation til 200 dollar til World service
Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
Se GSR/GSS rapporten sidst i referatet,
Sammen kan vi gruppen Århus onsdag: Lars & Anders
Nye i NA: har ingen tal med dennegang.
Nye i gruppen:
Gns :
Donation til OSK: 940,00 kr
Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
Møderne går godt, mangler betroede tjenere

Surender to win gruppen Århus Lørdag: Simon
Nye i gruppen: 7
Gns:
Donation til OSK: ingen donation
Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
Møderne går godt
Håbet gruppen Århus Søndag: Anders & Jakob
Nye i gruppen: 4 - 7
Gns: 22
Donation til OSK: ingen donation
Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
Møderne går godt, en del service villighed.
Gruppen afholder sammen med ”Surender to win” gruppen, speaker jam, lørdag den 13.
november i Århus, dørene åbnes kl. 13.00 – se flyers med program på hjemmesiden

Grib nuet gruppen tirsdag og fredag Silkeborg: Simon
Nye i NA: tirsdag & fredag 4
Nye i gruppe tirsdag & fredag 22
Gns: tirsdag:
Gns: fredag:
Donation til OSK: ingen donation
Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
Møderne går godt, der er stigende fremmøde.
Mandagsmødet Viborg: Anton informerer
Gruppen afholdte sit første møde mandag den 4 oktober 2021
Nye i NA:
Nye i gruppen:
Antal fremmødte ca 22-24
Donation til OSK: ingen donation
Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
Free spirit gruppen Torsdag Viborg: Anton
Nye i NA: 3-4
Nye i gruppen: 3-4
Gns : 20 - 24
Donation til OSK: ingen donation
Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
Møderne går godt, der masser af service villighed.
Gruppen har lavet en mobilbetalings nr tilhører et medlem.
Livet leves gruppen lørdag Viborg: Afbud Bernt
Ingen rapport
Nye i NA:
Nye i gruppen:
Gns :
Donation til OSK:
Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK

Af banen gruppen onsdag Aars: Christian
Nye i NA: 1
Nye i gruppen: 6
Gns : 8
Donation til OSK: ingen donation
Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
Møderne går godt, der mindre fremmøde end før corona.
Basis tekst gruppen torsdag Horsens: Afbud Søren
Nye i NA: 4
Nye i gruppen: 14
Gns : 22
Donation til OSK: 2.500,00 kr
Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
Møderne går rigtig godt
God blanding af nye og gamle Na’er
Det er dejligt vi er ved at være tilbage til som møderne var før corona
Se GSR rapport sidst i referatet
Living clean gruppen Torsdag Holstebro: Ronni
Nye i NA:
Nye i gruppen:
Gns : 5
Donation til OSK: 800,00 kr
Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
Vi får ros fra nykommerne. De føler sig taget godt imod. Dog kniber det med fremmødet.
Se GSR rapporten sidst i referatet
Basis tekst gruppen mandag Skanderborg: Afbud Viktor
Ingen rapport.
Nye i NA:
Nye i gruppen:
Gns :
Donation til OSK:
Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK

Living clean gruppen onsdag & søndag Herning
Nye i NA:
Nye i gruppen:
Gns : onsdag 20 søndag 10
Donation til OSK:
Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
Møderne går rigtig godt.
Viborg online, møde hver aften kl. 20.00 og lørdag formiddag kl. 10.00:
Gns : 20 - 30
Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
Det går godt, hver dag bliver der delt en masse service relateret meddelser.
Drøftelse af hvad grupperne har haft med ude i grupperne:
9. Rapporter fra underudvalg
OSR/OSS rapport: OSRer og OSS mail: osrmidtjylland@nadanmark.dk og
ossmidtjylland@nadanmark.dk
Vores OSR Morten fremlagde en rapport fra sidste RSK afholdt i august.
Det blev besluttet vedr lydbøger på hjemmesiden, at det ”kun” er Basis tekst som bliver
lagt på hjemmesiden indtil videre.
Angående hjemmesiden, er der et medlem som stiller op til formand for internet udvalget
på næste RSK møde.
Vores område afholder det kommende RSK 19 – 21 november i Randers. Der var nogle
meldte sig til at lave service i den weekend.
Link til RSK erferatet august mdr. Referat fra RSK-møde

OI rapport: mail OI oi.midt@nadanmark.dk
Ingen rapport – da vi ikke har nogle forperson.

Litteraturansvarlig:
Vi sælger igen litteratur før OSK mødet fra kl. 10.30 – 11.00
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
H&I rapport: mail hi: hi.midt@nadanmark.dk
HI afholder komite møde efter OSK mødet i dag
Link til referatet: Hi referat 10.10.21

Kasserer rapport: mail kasserer: kasserer.midt@nadanmark.dk
Kasserer rapport er udarbejdet og sendt rundt på mail inden OSK mødet
Kasserer læste hovedtaleme fra regnskabet op, og regnskabet blev godkendt.
Se link til kasserer rapporten
OSK Regnskab 01.01.21 - 30.09.21
Vi besluttede at donerer 10.000,00 kr til RSK (overført til RSKs hovedkonto 10.10.21)
OBS: Når grupperne bruger vores mobilbetaling eller vores bankkonti til køb af litteratur eller
donationer er det vigtig at huske af skrive hvilken gruppen som overfører pengene.
Vores bankkonti nr står på forsiden af regnskabet

INFO: mobilbetaling OSK hovedKonto (Donationer): 737970
mobilbetaling aktivitetskonto: 682525 & 271040
mobilbetaling litteraturkonto: 120619
mobilbetaling 7. Tradition donationer fra medlemmer: 260016
OBS: Donationer fra grupperne bedes overført til OSK hovedkonto
Konventkommitéen rapport:
Der afholdes konvent møde mandag den 6. december Jægergårdsgade 164C kl. 19.00
Vores lydanlæg står nu sammen med de andre ting vi har opmagasineret hos dem vi lejer
lokaler af, efter været opbevaret hos et medlem.
Link konvent & camps hjemmeside https://www.nadanmark.dk/konvent-og-camp/
Webmaster rapport: mail webmidt@nadanmark.dk
Vores konvent & camp 2022 er kommet vores eventkalender
De to nye grupper i vores område, gruppen i Skanderborg om mandagen og gruppen i
Viborg om mandagen er begge kommet på vores printmdeliste: se link
Midtjylland

10. Til beslutning:
Intet til beslutning

11. Evt.
Vi havde en snak om det afholdte konvent i Nordjylland Nokna 25, vedr. begrænsninger på
max 400 tilmeldte til konventet, samt at de havde valgt at bruge et udenforstående firma
til at stå registreringerne af de 400.
Vi besluttede at stille følgende spørgsmål til NOKNA 25 komiteen: som vores OSR/OSS
tager til med til næste RSK møde 19. nov – 21. nov:
”Hvilken overvejelser har i gjort i forbindelse der max måtte komme 400, samt at bruge et
udenforstående firma til at stå registreringerne”?
I forbindelse med snakken om NOKNA 25, kom nogle medlemmer ind på anonymitet og
sociale medier, og vi havde en længere snak om dette emne, og vi besluttede at vi vil
afholde en workshop på vores OSK møde den 13. februar 2022 som hedder.
”Anonymitet og sociale medier”
Gert blev valgt til at være ”tovholder” på workshoppen.
Vi blev enige om at tage det med ud og drøfte det i grupperne
”Anonymitet og sociale medier”
Læs evt: Sociale medier vejledende principper
Der blev udtryk stor begejstring for at vi havde taget os god tid, ca en time til en snak om
vores traditioner, og at alle fik god tid at dele omkring vores traditioner.
12. Næste møde den 5. december kl. 11 – 14.00
13. Sindrobøn

Dagsorden til OSK mødet den 5. december 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 referat
Valg af betroede tjenere
Formand
Næstformand/kvinde (ledig)
Kasserer
Vicekasserer (ledig)
Sekretær (ledig)
Sekætær suppleant (ledig)
Webmaster
Webmaster suppleant (ledig)
Litteraturansvarlig
Litteraturansvarlig suppleant (ledig)
Formand/kvinde for konvent

8. Rapporter og Ønsker fra grupperne.
9. Rapporter fra underudvalg
OSR/OSS
OI
HI
Kasserer
Konvent
Webmaster
10. Til beslutning:
11. Evt.
12. Næste møde og ny dagsorden.
13. Sindsrobøn

Skal drøftes/med ud i gruppern
Vi mangler følgende betroede tjenere i OSK
Valg af betroede tjenere
Formand
Næstformand/kvinde (ledig)
Kasserer
Vicekasserer (ledig)
Sekretær (ledig)
Sekætær suppleant (ledig)
Webmaster
Webmaster suppleant (ledig)
Litteraturansvarlig
Litteraturansvarlig suppleant (ledig)
Formand/kvinde for konvent
Drøfte i grupperne
”Anonmitet og sociale medier”
læs evt i den forbindelse
SOCIALE MEDIER OG VORES VEJLEDENDE PRINCIPPER
Se link:
Sociale medier vejledende principper

Indsendte GSR & GSS rapporter på næste side

Gruppens navn
Living clean
Møde dag
Torsdagen
Møde tidspunkt
19:30-20:30 speak slutter 21:00
Nørrelandskirken, Døesvej 1
Adresse
Post nr. / by
7500 holstebro
Sekretær
Kasserer
Krastian
Mødeledere /suppleant
Lykke / Ronni
GSR/GSS
Kaffe M/K
K…
Litteratur
Indkøb af kaffe, krus mm
Nøgle Ronni
Indkøb af litteratur mm
Ronni
Ny i NA:
Ny i Gruppen:
Gennemsnits fremmøde: 5
Donation til OSK Midtjylland: 800
Hvordan går møderne?:
Vi får ros fra nykommerne. De føler sig taget godt imod. Dog kniber det med fremmødet. Vi
har henvendt os til 3 institutioner i lokalområdet og fået tilladelse til at ligge nogle foldere om
NA og visit kort til vores møde. En af intuitionerne har henvendt sig med en formeld interesse
om at høre mere om NA.
Ønsker til OSK:

Ronni
GSR/GSS

GSR/GSS Rapport

Dato: 27. september 2021

Gruppens navn
Hold det enkelt
Mødedag
Mandag & torsdag
Møde tidspunkt
19.00 – 20.00
Adresse
Slotsgården 5
Post nr. / by
8900 Randers
Sekretær
Asger
Kasserer
Theis
Mødeledere /suppleant
Rune & Michael
GSR/GSS
Kenny
Kaffe M/K
Jesper
Litteratur
Gert
Indkøb af kaffe, krus mm
Asger
Indkøb af litteratur mm
Gert & Asger
Ny i NA: mandag 6
Ny i Gruppen:mandag 24
Gennemsnits fremmøde:
torsdag 4
torsdag 5
mandag 24 torsdag 11
Donation til OSK Midtjylland: 600,00 kr & 200 dollar til World service
Hvordan går det i gruppen?
Møderne går godt, vi ikke så stort fremmøde om torsdagen. Vi er gode til at tage
imod nye i gruppen. Gruppen har en fast struktur på begge møde.
I 7. tradition har vi fået ca. 2.800,00 kr i kontanter, gruppen mangler ikke
kontanter selvom vi bruger OSK 7. traditions mobil betalings nr 260016
Flere af gruppen betroede tjenere tager kontanter med til 7. tradition.
Gruppen har en et medlem som gerne vil på helplines kontaktliste. - Theis
Ønsker til OSK:
Gruppen har et forslag i forbindelse med vores helpline ønsker en kontaktliste i
forbindelse med hjælpe nye til et møde.
Forslag:
At alle grupperne i vores områder finder en eller to kontakt personer i hver gruppe
eller by, en mand og kvinde hvis det er muligt.

I kærlig serivce & fællesskab
Gert & Asger

GSR/GSS Rapport

Dato: 10/10-2021

Gruppens navn
Basis tekst gruppen
Mødedag
Torsdag
Møde tidspunkt
19.00 – 20.15
Varmestue, Borgermøde 8
Adresse
Post nr. / by
8700
Sekretær
Louise
Kasserer
Claus
Mødeledere /suppleant
Brian
GSR/GSS
Søren
Kaffe M/K
Walter
Litteratur
Heidi
Indkøb af kaffe, krus mm
Bent
Indkøb af litteratur mm
Heidi
Ny i NA: 4
Ny i Gruppen:13
Gennemsnits fremmøde: 22,25
Donation til OSK Midtjylland:
2500 kr.
Hvordan går det i gruppen?
Møderne går rigtig godt
God blanding af nye og gamle Na’er
Det er dejligt vi er ved at være tilbage til som møderne var før corona

Ønsker til OSK:
Ingen

I kærlig serivce & fællesskab

Søren
GSR/GSS

