
            OSR rapport                                   

  Region Danmark
www.nadanmark.dk                       

Område: Midtjylland Post adresse: Dato:
12/4-21

Bestyrelse:
Formand: Gert
 

Næstformand:Theis

Sekretær: - Kassere: Christian

OSR: Lars OSS: Morten

Litteratur: Asger

Underkomiteer:
H.I. Formand:Kenny O.I. Formand: -

Helpline: Asger Konventformand: -

Internet Ansvarlig: Gert

Grupperne:
Antal GSR på OSK mødet:
-

Hvor mange grupper i området:
15

Hvilke byer:Aars, Horsens, Viborg, Randers, Holstebro, Silkeborg, Herning Århus, Skive.

Områdes økonomi:

Bankbeholdning: 16.631,37kr.  Kontant: 1.635,00 kr.

Litteratur: Bank:1693,75 kr. & Kontant: 4.360,00 kr.

Aktivitetskonto beholdning: 30.500,00 kr.

Ny 7. tradition konto i OSK : 1.335,37kr. (22.03. - 01.04.21)

Hvor meget har grupperne doneret siden sidst(fra 01.01.21 til dd): 5.398,00kr.

http://www.nadanmark.dk/


OSK Regnskab 01.01.21 - 08.04.21    Donationer fra grupperne 2020 

Donation til RSK overført 22.03.21: 10.000,00 kr.

OSK:
Hvordan fungere OSK:
Vi har ikke afholdt OSK møder siden december grundet restriktionerne

Underkomiteer:

Ingen aktivetet.

Event: Vi skal på næste osk møde afgøre om vi kan afholde konvent & camp og der skal 
vælges formand til dette.

Hvad ønsker vi af RSK:
NA App Syntes vi er en god ide..
Corona situationen debat hvad gør andre områder hvordan forholder vi os når enkelte 
gr. Forsat er åbne.?
Midt har ikke selv nogen opstillede med, vi bakker om dem der stiller op.
Lydbøger ligger online tilgængeligt syntes vi er en god ide især lockdawn taget i 
betragtning.
 

Andet:
Vi har oprettet et nyt mobil nr 260016 som alle online møder, grupperne og medlemmer
kan bruge i vores område.
Regnskabet for donationerne vil fremgå af regnskabet, dog ikke den enkelte donation, 
men det samlede beløb af donationer for hver mdr.

Vi er meget glad for at vi har fået oprettet en netbank, hvor vi er to der skal godkende 
betalinger og overførsler. Vores bankforbindelse kræver at vi så vidt det er muligt at 
betale vores regninger direkte fra vores konti.

Stor Ros til vores referent i RSK

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referatet%202020/donationer%202020%20OSK%20Midtjylland.pdf?_t=1611505078
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202021/regnskabs%202021.pdf?_t=1618206553


I kærlig service og fællesskab

Lars & Morten

OSR/OSS


