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                     Referat OSK-mødet den 9. oktober 2022 

                    

                               Mødet den 9. oktober 2022   

                 dagsorden: 

1       Sindsrobøn. 
2.     Præsentationsrunde herunder afbud. 

• Martin GSR Horsens “If it works dont fix it” 

• Christian - Kasserer 

• Louise - Horsens” Basis tekst”  
• Carsten OBS. 
• Morten OSR. 
• Johnny - Randers: ”Hold det enkelt” 

• Ronni - H&I Midtjylland repræsentant 

• Asger - Litteratur 
 

Afbud 

• Formand: Theis 

• H&I Forkvinde Pernille 

• Webmaster: Gert 
• Konventformand Anders 

• Viborg” Free Spirit Nicolai 
• Århus ”Sammen kan vi: Anders 

• Århus; ”Håbet” Pernille 

• Århus “Surender to win” Henrik 

• Silkeborg “Grib nuet” Simon 
• Viborg online Nicolai 
• Husk ved afbud at bruge vores OSKs mail mailliste (tryk på svar alle) så alle 

på maillisten bliver informeret om afbudet. 
                                Vil gøre det lettere at købe ”passende” ind til frokost. 

 

       I alt fremmødte: 8 
 

3.  Oplæsning af de 12 koncepter. Ronni 
4.  Oplæsning af ”Bare for i dag.” Morten 

            5.  7. tradition i alt: 410,00 kr.  indkøbt for 330,00 kr. 
6.   Referatet for august blev godkendt 
7.  Valg af betroede tjenere 
 
     Formand 

                Næstformand/kvinde (ledig) 
                Kasserer 
                Vicekasserer (ledig) 
                Sekretær (ledig) 
                Sekretær suppleant (ledig) 
                Webmaster 
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                Webmaster suppleant (ledig) 
                Litteraturansvarlig 

     Litteraturansvarlig suppleant 
     Formand/kvinde for konvent 
     HI formand/kvinde 
     OI formand/kvinde (ledig) 
     OSR 
     OSS (ledig) 
       
      På valg: 

• Carsten stillede op som OSS på sidste møde og er på dette møde valgt som OSS. 
Velkommen til OSK Midt – tak for din service 

• Louise stiller op som sekretær, og spørger om der følger en computer med. Der er 
flere computere i omløb og OSK vil forsøge at finde dem. 

       ellers vil vi købe en anden bærbar til vores sekretær. 
 

     
       8.    Rapporter og Ønsker fra grupperne. 

• Se GSR rapporter som link. 

• Horsens stiller derud over spørgsmål til de forskellige grupper, om hvad de giver til 
nykommeren. Mødelister. Intro guide osv. Spørgsmålet går bordet rundt og de 
forskellige grupper deler erfaringer. 

• Det foreslået at starte op med workshops igen evt. vejledende principper. Så vi kan 
få en øget fælles forståelse af vores traditioner. 

• Links til indsendte GSR rapporter: 
Basis tekst Horsens   
Af banen Aars 
Hold det enkelt Randers 

      
        9. Rapporter fra underudvalg 

• OSR/OSS 
1. Se OSR rapport  Link til  OSR/OSS rapport: 

OSR/OSS rapport til RSK mødet november 
Referat fra RSK-mødet 
 

2. OSR spørger om hvordan vil om hvordan vejledende principper skal trykkes. E-
bog eller bog. Der ønskes begge dele 

3. Servicekonferencen 2023 bliver ikke afholdt. Midtjylland ønsker ikke byde ind på 
SK 2024. 

4. Helpline: ang. Telefonsvarer er det blevet lagt over til helpline selv om hvordan 
de ønsker det skal bruges. Der bliver holdt et onlinemøde om dette og vi 
afventer afklaring. 

5. Kan vi ændre møde frekvensen på OSK-møderne i Midtjylland for at det passer 
bedre til RSK møderne i november måned. RSK burde ligge i december men 
flyttet til november af praktiske årsager. Det tages med i grupperne 
 

• OI /helpline 
Se overstående Helpline diskussion. 
 

• HI 

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/GSR%20rapporter/oktober/Basis%20tekst%20Horsens%20okt22.pdf?media=1660932818?_t=1665152192
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/GSR%20rapporter/oktober/Af%20banen%20Aars%20AGSR%209okt2022.pdf?media=1660932818?_t=1665413639
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/GSR%20rapporter/oktober/GSR%20rapport%20Hold%20det%20enkelt%20Randers%20okt22.pdf?media=1660932818?_t=1665501847
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/OSR%20OSS%20rapport%20til%20RSK%20nov%202022.pdf?media=1665569026?_t=1665502662
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/RSK%20Danmark/RSK%20møder%202022/August/referat%20RSK%20august%202022.pdf?media=1665569026
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HI udvalget er fungerende men i praksis er der ingen formand, og det er 
besluttet i udvalget at udvalget varetager formandens opgaver indtil der kommer 
en afklaring i samarbejde med OSK.   
 

• Kasserer 
Regnskab se link:  Regnskab 01.01 - 02.10.22 
 
Donationer; Basis tekst Horsens 4.000,00 kr. 
                  Viborg online 506,90 kr. 
                  Hold det enkelt Randers 900,00 kr. derudover har gruppen doneret  
                  200-dollar tile World service ca. 1.550,00 kr. 
 

1. Der kommer mange penge ind på OSKs mobil betalings nr. og det går lidt 
ud over Bankbeholdningen, dette anses ikke som noget problem 
 

2. Medlemmer er økonomisk kommet i klemme ved at modtage 7 tradition 
på private telefonnr.  medlemmer og  
Grupperne er meget velkommen at bruge OSKs 7. traditions 
mobilbetalings nr., dette er der to grupper i vores område der gør 

                                                              Viborg online & Hold det enkelt Randers. 
                                     
                                       

            Konvent:  Der afholdes konvent & camp 2023 4-6 august. 
 
            Webmaster: Hjemmesiden bliver regelmæssigt opdateret. 
 
           10. Til beslutning: Der var intet til beslutning, 
           

                        11. Evt. 

• Der bliver stillet spørgsmål om: er der ikke er styr på hvem der ligger inde med 
computere m.m.? og det er der ikke i formel forstand. Men fremadrettet kunne  
det være en god ide. Johnny vil gerne tage ansvar for at finde dem igen 
 

• OSK afventer et færdigt regnskab fra vores konvent & camp 2022 
 

          12. Næste møde og ny dagsorden. 
4 December KL: 11:00 Slotsgården 5 Randers 

                                    13. Sindsrobøn 

 

                           Kommende OSK møder i 2023 - 5. februar & 2. april & 11. juni & 13. august 

                           8. oktober & 3. december 

 
                            Link til OSK Midt retningslinjer:  Retningslinjer 7. april 2019 

 

 
Dagsorden til OSK-mødet den 4. december 
1   Sindsrobøn. 
2.  Præsentationsrunde herunder afbud. 

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/regnskabs22.pdf?media=1660932818?_t=1664787732
https://www.google.com/maps/place/Slotsgården+5,+8900+Randers/@56.4609778,10.038048,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464c1cdb1b4cc347:0xee459112ff0ecebf!8m2!3d56.4609778!4d10.0402367
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/Diverse%20Midt/Retninglinjer/Retningslinjer%20OSK_13.03.22.pdf?media=1649423049?_t=1647240645
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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 
      Formand 

                Næstformand/kvinde (ledig) 
                Kasserer 
                Vicekasserer (ledig) 
                Sekretær (ledig) 
                Sekretær suppleant (ledig) 
                Webmaster 
                Webmaster suppleant (ledig) 
                Litteraturansvarlig 

      Litteraturansvarlig suppleant 
      Formand/kvinde for konvent 
      Hi formand/kvinde 
      OI formand/kvinde (ledig) 
      OSS (ledig)  
      På valg: 
      Sekretær 
 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 5. februar og ny dagsorden. 

          13. Sindsrobøn 

                            Skal drøftes/med ud i grupperne 

 
      Vi mangler følgende betroede tjenere i OSK 
      Louise stille op til sekretær 

                 
                Næstformand/kvinde 
                OI formand / kvinde 
                Vicekasserer 
                Sekretær 
                Sekretær suppleant 
                Webmaster suppleant 
                Litteraturansvarlig suppleant 
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