
 
Forslag til OSK Midtjylland fra Hold det enkelt gruppen i Randers 

 

På baggrund af den status som er udarbejdet for salget at vores to lydbøger 

Hvordan det virker & Vejledninger i Trinarbejde:  Se status på næste side. 

                                                                              

Foreslår vi at vores to lydbøger:  

Hvordan det virker & Vejledninger i Trinarbejde: 

Bliver lagt på vores hjemmesiden www.nadanmark.dk  

med mulighed for downloads.   

Til gavn for alle vores medlemmer   

 

Vi har brugt NA midler på de to lydbøger, hvad der svarer til at vi kunne havet givet 

651 stk. af vores Basis tekst gratis væk. 

 

Vær opmærksom på       

 

Vi siger ikke beslutningen om at indtale de to lydbøger var forkert. 

 

 

 

I kærlig service 

Hold det enkelt gruppen i Randers              

 

 

 

Fra vores 11. koncept 

Pålidelighed er et væsentligt aspekt af ansvarlig NA kapital styring. Når medlemmerne af Narcotics Anonymous 

forsyner grupper, komiteer, hverv og møder med kapital, er vor service struktur ansvarlig for at gøre rede for, 

hvordan denne kapital bruges. Regelmæssige, økonomiske rapporter, åbne regnskabsbøger og periodiske høringer 

omkring NA regnskaber, som det står beskrevet i de forskellige vejledninger lavet til NA`s kasserere, hjælper med til, 

at vore medlemmer trygt kan stole på, at deres bidrag bliver brugt på en god måde, og sørge for at vor service 

forbliver økonomisk rentabel over for dem, som de tjener. 

 

 

http://www.nadanmark.dk/
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/Diverse%20Midt/Retninglinjer/11.%20koncept.pdf?media=1665569026?_t=1665744799


 
 

          Salg:  

2020   Hvordan det virker - solgt i alt 79 - Restbeholdning 121  

2020   Vejledninger trinarbejde - solgt i alt 48 - Restbeholdning 152    

2021   Ingen salg af de to lydbøger til de 5 områder: 

2022  Vejledninger i Trinarbejde – solgt i alt 10 stk.  Restbeholdning 142 

 

           I alt solgt af de to lydbøger til vores 5 områder:   137 USB Sticks           

 

26. nov. 2022      
             minus lagerbeholdning hos vores 5 litteraturansvarlige: 45 stk.  (23 af hvordan det virker 22 af vejledninger)      

            I alt solgt af de to lydbøger: 92 stk. USB Sticks.  

            Hvordan det virker - solgt i alt 56 stk. 

             Vejledninger i Trinarbejde - solgt i alt 36 stk. 

               

           

           Udgifter: 

2019    Indtaling af Hvordan det virker                            33.750,00        

2019    Indkøb Sticks Hvordan det virker (200 stk.)      9.273,00          

2019   Indtaling Vejledninger i trinarbejde                                             20.000,00 

2020   Indkøb Sticks Vejledninger i trinarbejde (200 stk.)                      8.696,25  

            Udgifter i alt til de to lydbøger                                                      71.719,25 

        

nov. 2022: Der er solgt i alt 92 USB Sticks – pris pr. USB Sticks                 779,00 

                         

 OBS:   Der kan være nogle af de USB 92 Sticks der ligger i  

             grupperne som der endnu ikke er solgt til medlemmerne 

             og derfor kan antal solgte USB Sticks være lavere end 92 stk. 

                          

                          
  

 


