OSR rapport
Region Danmark
www.nadanmark.dk
Område:
MidtJylland

Post adresse:

Dato:
8/8-2021

Bestyrelse:
Formand:
Theis
Sekretær:
ingen (Gert er stand in)
OSR:
Morten
Litteratur:
Asger

Næstformand:
ingen næstformand
Kassere:
Christian
OSS:
Lars

Underkomiteer:
H.I. Formand: Pernille

O.I. Formand:
ingen

Helpline: Asger

Konventformand: Anders valgt som formand
for 2022 og 2023.

Internet Ansvarlig: Gert

Grupperne:
Antal GSR på OSK mødet: 9

Hvor mange grupper i området: 13 grupper
som afholder 16 møder.

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

Områdes økonomi:
Bankbeholdning:
21.526,87 kr.
Kontantbeh.
2.305,00 kr.
7. traditions konto: 7.245,19 kr.
Litteratur kontant:
2.270,00 kr.
Litteratur konto:
2.125,35 kr.
Aktiviteskontoen: 30.500,00 kr.
Donationer i alt fra den 01.01.21 – 03.08.21 link til vores OSK Regnskab 01.01.21 - 03.08.21
Donationer: 10.965,45kr. Mobil betaling(7. tradition): 7.955,19kr. Total: 18.920,64kr.
Donation til RSK: 10.000,00 kr. (overført 09.08.21)

OSK:
Hvordan fungere OSK:
Vi en god tilslutning på 9 ud 13 gr repræsenteret. Vi mangler service kræfter på flere poster, Vi
har på vores sidste OSK møde fået valgt følgende betroede tjenere: HI forkvinde,
Konventformand.

Underkomiteer:
Webmaster ansvarlig giver udtryk for det er svært at deltage i online service møder… Ønsker at
holde dem fysiske når og hvis dette er muligt og deltager ikke fremover i online service møder.
Helpline: Midtjylland ønsker at åbnings tiden af tlf. bliver udvidet.

Event:
Der bliver arbejdet på at holde nytårs fest igen her i 2021.
Der ud over arbejdes der på at afholde speaker jam, Trin workshops på gr. Niveau

Hvad ønsker vi af RSK:
Midtjylland Ønsker at byde ind / tage ansvar på for RSK Mødet i november 2022
Guiging principels ønsker vi bliver trykt som kladde, med mulighed for Feedback
Vi ønsker fortsat alle 3 Lydbøger tilgængeligt online.
Vi drøftede en del omkrig vores hjemmesiden www.nadanmark.dk
Tidlige service kræfter giver udtryk at det øretævernes holde plads at være formand for internet
udvalget
Vi skal beskytte vores service kræfter.. Det er vores ansvar at skabe et rum hvor vi har lyst til
at lave service..
Mange grupper undre sig højlydt over at de i flere år og på flere gentagne møder siger de
ønsker professionel hjælp –
Vi ønsker fortsat at vi indrager nogle professionele til hjælpe med opbygningen af vores
hjemmesiden og at flere medlemmer inddrages i dette arbejde med hvad vi ønsker hjælp til– og
”oplæres” at opdaterer hjemmesider.
Vi kunne skele til andre NA regiones hjemmesider for ideer hvordan vi ønsker vores
hjemmeside skulle se ud.

Andet:

Vi har oprettet en mobile betalings nr (260016) i OSK efter et ønske fra en vores grupper.
Det sikrer at pengene går ind på NA ejet konto og ikke på et medlem private konto.

I kærlig service og fællesskab
Morten & Lars
_____________________________________________________________
OSR/OSS

