
                       Referat  13. juni 2021    
                    

                           Dagsorden til OSK mødet den 13. juni 2021   

              
     

1   Sindsrobønnen
2.  Præsentationsrunde herunder afbud.
3.  Oplæsning af de 12 koncepter.
4.  Oplæsning af ”Bare for i dag.”
5.   7. tradition
6.   Godkendelse af maj referat

                          7.   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 eventdag den 1. august 

                                         11. Evt. 

12. Næste møde 8. august og ny dagsorden.

                           13. Sindsrobøn

                   

                          Kommende OSK møder 2021

                         8 august & 10 oktober & 5 december



                     
                       1. Sindsrobøn

                       2 Præsentationsrunde herunder afbud
Formand: Afbud
Næstformand: 
Kasserer: Afbud
Litteratur: Asger
Sekretær: Gert 
OSR: Lars
OSS: Morten
H&I Formand 
O&I Formand: 
Webmaster Gert
webmaster suppleant 
Konvent formand 

GRS Randers: ”Hold det enkelt” Asger
GSR Viborg ”Livet leves” Bernt
GSR Viborg” Free Spirit GSS Bernt
GSR Aars ”På banen” Morten
GSR Århus ”Sammen kan vi: GSS Anders
GSR Århus; ”Håbet” Anders & GSS Jakob

Observanter:  Thomas & Pernille

Afbud: Anton ”Free Spirit” Viborg & Christian, kasserer & Theis, formand
             Nicolai & Vilborg ”Viborg online”  Kenny ”Hold det enkelt” Randers 
             Simon & Henrik “Surender to win” Århus

                        I alt fremmødte: 9

                        3 Oplæsning af de NAs 12 koncepter.
Læst af Morten            

                       4. Oplæsning af ”Bare for i dag.”
Læst af Asger

          5. 7 tradition
i alt: 340,00 kr indkøb til frokost 273,00 kr

                       6. Godkendelse af referatet.
     Referatet for maj  blev godkendt,    



                       7  Valg af betroede tjenere - OSK mangler følgende betroede tjenere:
                                Næstformand/kvinde

                Vicekasserer
                Sekretær 
                Webmaster 

      Litteraturansvarlig suppleant
      Konvent & camp formand/kvinde 2022 & 2023

                Følgende poster på valg i dag:
                Webmaster
                Gert blev valgt til webmaster til februar 2023

                              Følgende poster er på valg på næste OSK møde den 8. august
                              Hi formand/kvinde – Pernille stiller op
                              Konvent & camp formand/kvinde 2022 & 2023 – Anders stiller op
                              Vicekasserer Thomas stiller op
                              
                              Alle tre informerer OSK om hvorlænge de har været clean og tidligere service.
                              
            

8. Rapporter og ønsker fra grupperne, opstart af grupperne.

NB: Grupperne bedes at huske udfylde GSR rapportterne , 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 man kun 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, 
Nye i NA: fredag & mandag 7
Nye i gruppe fredag & mandag 17
Gns: fredag: 20 - 25
Gns mandag: 20 – 25  
Donation: OSK 1.900,00 kr & EDM 100 Euro
Vi ønsker først at afholde en eventdag, når der ikke længere er nogle 
restriktioner. Gruppen foreslå vi afholder en nytårsfest. (se rapport sidst i referatet)



Sammen kan vi gruppen Århus onsdag.

Nye i NA:       
Nye i gruppen: 
Gns :  8 - 10
Donation til OSK: 0

Gruppen mangler betroede tjenere.

Håbet gruppen Århus Søndag:  

Nye i NA:  3      
Nye i gruppen: 7
Gns: 15-16

Donation til OSK: 0

Gruppen planlægger at lave en speaker jam i Århus en hel dag i løbet af efteråret, hvor der 
også kan købes mad. Mere information om dette på næste OSK 8. august.

Ønsker: 
Livet leves gruppen mandag Viborg: 

Nye i NA: 2      
Nye i gruppen: 5
Gns :  18
Donation til OSK: 

Ønsker til OSK: 0   (Se rapport sidst i referatet)
              

Free spirit gruppen Torsdag Viborg 

Nye i NA:       
Nye i gruppen: 
Gns :  
Donation til OSK: 

Det går godt i gruppen, der kommer mange fra institutioner til mødet, så der bliver delt 
mange hvide nøgleringe ud.

Af banen gruppen onsdag Aars:  

Nye i NA: 2      
Nye i gruppen: 4
Gns :  8
Donation til OSK:  2.000,00 kr.

Har fået nye større lokaler så der plads til flere medlemmer.



Viborg online, møde hver aften kl. 20.00 og lørdag formiddag kl. 10.00

Online møderne går godt der ca. gennemsnit 35 til hvert online møde.

Har optaget speakere og indledere som er kommet på hjemmesiden. Der vil komme 
indledere til alle trinene som vil blive lagt på hjemmesiden.

https://www.nadanmark.dk/danske-speaks/  se under ”Viborg online”

9. Rapporter fra underudvalg

OSR/OSS rapport: OSRer og OSS  mail:  osrmidtjylland@nadanmark.dk og  
ossmidtjylland@nadanmark.dk

             Informerer om at RD & RDS mangle medlemmer som kunne hjælpe til med at oversætte  

             forskellige rapporter fra Engelsk til Dansk. Derudover fortalte RD & RDS om vores service 

             struktur i NA som helhed. (EDM & World service)

             Næste RSK møde er i Haderslev 20 – 22 august

             https://www.nadanmark.dk/rsk-na-danmark/ 

Konventkommitéen 2022 ”Velkommen ombord” fra den 29 & 30 juli og 1 august.

Lokalerne er booked – prisen for leje lokalerne bliver afklaret i denne kommende uge.

Vi havde aftalt 12.000.00 kr i leje derudover betaler vi 500,00 for de opbevarer vores ting.

Ialt 12.500,00 var aftalt leje i 2020. Vi håber det bliver den samme leje i 2022.

Programmet som var lavet for 2020, og derefter flyttet 2021, flyttes igen til 2022. Gert og 
Pernille  tager kontakt til speakere og indlederen, for at fortælle om aflysningen i år og om 
de fortsat vil speake / indlede i stedet i 2022.

Se konvent & camp hjemmeside:
Konvent & Camp 2022 

H&I rapport: mail hi: hi.midt@nadanmark.dk

Vi har ingen HI formand/kvinde – derfor ingen rapport

Kasserer rapport: mail kasserer: kasserer.midt@nadanmark.dk

Kasserer rapport er udarbejdet og sendt rundt på mail inden OSK mødet.

Se kasserer rapporten på dette link.

OSK Regnskab 01.01.21 - 01.06.21 

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202021/regnskabs%202021.pdf?_t=1622556151
mailto:hi.midt@nadanmark.dk
https://www.nadanmark.dk/konvent-og-camp/
https://www.nadanmark.dk/rsk-na-danmark/
mailto:osrmidtjylland@nadanmark.dk
https://www.nadanmark.dk/danske-speaks/


Kasserer læste hovedtallene fra regnskabet op, og  regnskabet blev godkendt.

             Vær opmærksom på: Donationer fra grupperne bedes overført til OSK  hovedkonto

             INFO: mobilbetaling OSK hovedKonto (Donationer): 737970 
Aktivitetskonto: 682525 & 271040

             Litteraturkonto:  120619
             7. Tradition donationer fra medlemmer: 260016
             
             Vi har oprettet en ny konto med mobil betalings nr 447800, som bruges til at donerer til 
              online lydbøger. Pengene som bliver doneret overføres regelmæssigt til RSKs hovedkonto. 
             Årsagen til vi har oprette et mobil betalings nr, at RSK ikke længere har en aftale med dem 
             som styrer mobilbetallings systemet. Vi sikret os derved at donationerne kommer direkte
             på en NA konto og ikke hos en privat ejet konto.
             OSKs kasserer laver ikke regnskab for den nye konto, men overfører konto udtog til RSK 
             når RSK ønsker konto udtog. (evt en gang årligt)
    
             Lyt til  basis tekst online
             https://www.nadanmark.dk/basistekst/

OI rapport: mail OI  oi.midt@nadanmark.dk

Charlotte & Theis var i Skive i torsdags og lave OI præsentation for personale i Skive 
kommune som arbejder med addict. Der var ca 30 personer fra kommunen til møde. De 
blev indformeret om NA. OSKs sekretær vil modtage en rapport som vil blive en del af 
referatet.

Helpline: Mangler betroede tjenere til at varetage helpline. 

Der var været stigende antal opkald til vores . 

Gruppene bedes spørge om der flere som vil være en del af vores helpline, for at se om der
opbakning til at øges vores den tid hvor der sidder medlemmer og besvare opkald, hvis der 
er opbakning til dette -  vil vi bringe et forslag om at øge ”åbningstiden” 

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. Til beslutning:
       Afholdelse af eventdag den 1. august ?
       Der var ikke opbakning til at afholde en eventdag på grund af restriktioner.
                

 



11. Evt. Gert informerede kort om portalen
       Se vores information om NA på portalen som er oprettet i Århus kommune.
       Link til portalen sendt på vores fælles OSK mail inden OSK mødet.
       https://socialkompasset.dk/tilbud/narcotics-anonymous-danmark/

       Vi drøftede kort problemerne der kunne opstå for grupperne ved evt at bruge OSKs
       mobilbetallings nr 260016 – Mangende kontanter i gruppen, til at købe litteratur, kaffe,
                    the og betale husleje.
                    Vi besluttede at tage det med ud i grupper for at komme med indput (ideer) fra
                    grupperne.
       

                  Mødet sluttede kl. 12.10 efter OSK mødet spiste vi frokost sammen.
                   
                  Link til områdes hjemmeside           https://www.nadanmark.dk/osk-midtjylland/

12. Næste møde 8. august 2021 kl. 11 – 14.00

13. Sindrobøn

   
                          Dagsorden til OSK mødet den 8. august

              
           Ny dagsorden:

1   Sindsrobøn.
2.  Præsentationsrunde herunder afbud.
3.  Oplæsning af de 12 koncepter.
4.  Oplæsning af ”Bare for i dag.”
5.   7. tradition
6.   Godkendelse af referat
7.   Valg af betroede tjenere

                Næstformand/kvinde
                Vicekasserer
                Sekretær
                Webmaster 

      Litteraturansvarlig suppleant
      Formand/kvinde for konvent 2022 / 2023
      OI ofrmand/ kvinde

8.   Rapporter og Ønsker fra grupperne.

       
9. Rapporter fra underudvalg
      OSR/OSS
      Kasserer
      Konvent 



      HI
      OI / Helpline 

10. Til beslutning:
          11. Evt.

12. Næste møde og ny dagsorden.
          13. Sindsrobønnen

                          Følgende skal drøftes/ informeres om i grupperne
    
     Informerer om vi mangler følgende betroede tjenere i OSK

                Næstformand
                Vicekasserer
                Sekretær

     Litteraturansvarlig suppleant
     formand(kvinde for konvent & camp 2922 & 2023 
     OI formand/kvinde
     HI formand/kvinde

      På valg på næste OSK møde:
                              Hi formand/kvinde – Pernille stiller op
                              Konvent & camp formand/kvinde 2022 & 2023 – Anders stiller op

      Vicekasserer Thomas stiller op

      Indput til fordele/ulemper at grupperne bruger OSKs 7. tradition mobil nr 
     260016 vedrørende evt. manglende kontanter i grupperne til betaling køb af litteratur 
      m.m
      
      

                              Spørge om flere vil være betroede tjenere i helpline:

                              Se baggrunden for dette under punkt 9. Rapport fra helpline.

          

Indsendte GSR & GSS rapporter  på næste side



       GSR/GSS Rapport                         Dato: 31 maj 2021

Gruppens navn Hold det enkelt
Mødedag Mandag & fredag
Møde tidspunkt 19.00 – 20.00
Adresse Slotsgården 5 (fredag)  J. V. Martins Pl. 3 (mandag)
Post nr. / by 8900 Randers
Sekretær Asger
Kasserer Peter & Theis
Mødeledere /suppleant Rune & Michael
GSR/GSS Kenny
Kaffe M/K
Litteratur
Indkøb af kaffe, krus mm
Indkøb af litteratur mm Gert & Rune
Ny i NA: 7 Ny i Gruppen: 17 Gennemsnits fremmøde: 20 - 25
Donation til OSK Midtjylland:   1.900,00 kr & 100 Euro til EDM
Hvordan går det i gruppen?
Møderne går godt, stigende fremmøde. Der er været frafald fra betroede tjenere under corona
Der blev valgt 3 nye betroede tjenere på vores gruppe samvittigheds møde d. 31.maj.
Vi har fået lov igen af holde begge vores møder i Slotsgården – mandag og torsdag.
Vi flytter mødet som inden nedlukningen lå om torsdagen fra fredag til torsdag fra torsdag den 2
juli og mødet om mandagen flytter  tilbage til Slotsgården fra den 5 juli., så har vi tid til at 
informerer medlemmer om ændringerne.

Ønsker til OSK:
Gruppen bakker op om Gert som vores webmaster.
Vi har ikke noget nomineret til se andre ledige service poster i OSK
Gruppen bakker ikke om at vi afholder en enkel dags Event, på grund af de fortsatte 
restriktioner, med bla. a. afstandkrav, vi  mener lokalerne er for små til at vi kan overholde dem,
samt alt den usikkerhed der er omkring at smittet øges igen.

Vi vil gerne lave en nytårsfest 2021 som OSK gjorde i  2019. hvis der ikke er nogle  restriktioner.
Vi undersøger om lokaler hvor vi afholdte nytårsfesten 2019 er ledige i år.

I kærlig serivce & fællesskab

Kenny
GSR/GSS

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



GSR/GSS Rapport                      Dato: 13.06.21

Gruppens navn Livet leves
Mødedag Lørdag
Møde tidspunkt 1930-2045
Adresse Vævervej 11A
Post nr. / by 8800 Viborg
Sekretær Bernt
Kasserer Sara/Mada
Mødeledere /suppleant Christian/Ronnie og Bernt
GSR/GSS  Bernt/ Mada
Kaffe M/K Bernt /Maja
Litteratur Jannick
Indkøb af kaffe, krus mm Bernt
Indkøb af litteratur mm Bernt
Ny i NA: 3 Ny i Gruppen: 5 Gennemsnits fremmøde:
Donation til OSK Midtjylland:              0
Hvordan går det i gruppen?
Det går rigtig godt, vi er ved at få styr på alle de løse ender 🙂

Ønsker til OSK:

I kærlig serivice & fællesskab

Bernt
GSR/GSS

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


	Følgende skal drøftes/ informeres om i grupperne

