
 

1 
 

                Referat OSK-mødet den 7. august 2022 

                     

                             

                          Mødet den 7. august 2022   

           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 
     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) 
     OSR 
     OSS (ledig) 
       
      På valg: 
     
  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 og ny dagsorden. 

                          13. Sindsrobøn 

                           Kommende OSK møder i 2022 - 9. oktober & 4. december 
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                       1. Sindsrobøn 
 

                       2 Præsentationsrunde herunder afbud 
Formand: Theis 

Næstformand: 
Kasserer: Afbud 

Litteratur: Asger 

Sekretær:  
OSR: Morten 

OSS: 
H&I Forkvinde Afbud 
O&I Formand: 
Webmaster: Afbud 
webmaster suppleant 
Konventformand Anders 

 
Randers: ”Hold det enkelt” Johnny  
Viborg ”Mandagsmødet” 
Viborg ”Livet leves” 
Viborg” Free Spirit Afbud 

Aars ”På banen” Morten 
Århus ”Bare for i dag: 
Århus ”Sammen kan vi: Anders 

Århus; ”Håbet” Anders & Jakob 

Århus “Surender to win” Simon & Henrik 

Århus “Hold det enkelt” 
Herning” Living clean” 

                        Horsens” Basis tekst” Louise 

                        Horsens “If it works dont fix it” 
Holstebro ”Living clean” 
Silkeborg “Grib nuet” Afbud 
Skanderborg “Basis tekst” Afbud 

                        Viborg online  
 

Observanter:  Rune & Søren & Anja & Julie 
  

Afbud: Gert webmaster, Bjarke & Victor Skanderborg & Simon Silkeborg 

Ckristian kasserer & Pernille Hi forkvinde & Nikolaj Free spirit Viborg 

 
                        I alt fremmødte: 13 
 
                        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. 
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                        3 Oplæsning af de NAs 12 koncepter. 
Læst af Rune             

 

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

 

          5. 7 tradition 
i alt:   164,00 kr.   frokost indkøbt 160,00 kr. 
   

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

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

                Vicekasserer 
                Sekretær 
                Sekretær suppleant 
                Webmaster suppleant 

     OI formand/kvinde 
     OSS 

                 
                Carsten stiller op som OSS, service cv er sendt rundt på vores mailliste. 
                Service CV Carsten opstiller til OSS 

                
                Følgende poster på valg i dag: 
                ingen poster er på valg 

 

                      Følgende poster er på valg på næste OSK møde den 9. oktober 

                      OSS 

             
8. Rapporter og ønsker fra grupperne, opstart af grupperne. 
 
NB: Grupperne bedes at huske udfylde GSR rapporterne, 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 

 

 

 

 

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/service%20CV/service-cv%20Carsten.pdf?media=1655907893?_t=1658673363
mailto:osk.sekretar@gmail.com
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Hold det enkelt gruppen mandag og torsdag Randers: Johnny & Kenny 
Nye i NA: mandag 1 torsdag 12 lørdag 1 

Nye i gruppen: mandag 6   torsdag 12 lørdag 10 
Gns: mandag: 21 torsdag 17 lørdag 11 

Donation til OSK: 
Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK 

Link til GSR rapporten Hold det enkelt Randers 

 

Bare for ida gruppen Århus mandag: 
Nye i NA:              
Nye i gruppen: 
Gns:   
Donation til OSK: 

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK 

Link til GSR rapporten hvis den er indsendt 

 
Sammen kan vi gruppen Århus onsdag: Anders 
Nye i NA:              
Nye i gruppen: 
Gns:   
Donation til OSK: 

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK 

Link til GSR rapporten hvis den er indsendt 
 

             Hold det enkelt gruppen fredag Århus 
             Nye i NA:              

Nye i gruppen: 
Gns:   
Donation til OSK: 

             Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK 

             Link til GSR rapporten hvis den er indsendt 

             Surender to win gruppen Århus lørdag: 

Nye i gruppen: 

Gns: 

Donation til OSK: 

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK 

Link til GSR rapporten hvis den er indsendt 

 

 

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/GSR%20rapporter/august/GSR%20rapport%20Hold%20det%20enkelt%20Randers%20aug22.pdf?media=1655907893?_t=1660233673
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Håbet gruppen Århus søndag:   

Nye i gruppen: 

Gns: 

Donation til OSK: 

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK 

Link til GSR rapporten hvis den er indsendt 
 

Grib nuet gruppen tirsdag og fredag Silkeborg Afbud – tal sendt  

Nye i NA: 7 

Nye i gruppe 50 
Gns: 24   
      
Donation til OSK: 

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK 

Link til GSR rapporten hvis den er indsendt 

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

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK 

              Link til GSR rapporten hvis den er indsendt 

 
Free spirit gruppen torsdag og lørdag Viborg Afbud – tal sendt 
 
Nye i NA:  39            
Nye i gruppen: 44 
Gns:   
Donation til OSK: 

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK 

Link til GSR rapporten hvis den er indsendt 
 
Af banen gruppen onsdag Aars:  Morten 

Nye i NA: 8            
Nye i gruppen: 26 
Gns: 16 
Donation til OSK:  3.000,00 kr. Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK 

            Link til GSR rapporten  Af banen Års 

 

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/GSR%20rapporter/august/GSR%20Rapport%20Aars%20gr..pdf?media=1655907893?_t=1659693870
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Basis tekst gruppen torsdag Horsens: Louise              
Nye i NA: 4            
Nye i gruppen: 38 
Gns: 28 
Donation til OSK:  ingen donation - afholder Unitydag den 21.08.22 

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK 

            Link til GSR rapporten Basis tekst Horsens 

              
              If it works dont fix it søndag Horsens 

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

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK 

             Link til GSR rapporten hvis den er indsendt 

               
             Living clean gruppen Torsdag Holstebro: 
              Nye i NA:              

Nye i gruppen: 
Gns:   
Donation til OSK: 

            Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK 

            Link til GSR rapporten hvis den er indsendt 

             

            Living clean gruppen onsdag & søndag Herning: 

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

            Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK 

            Link til GSR rapporten hvis den er indsendt 

             

            
           Basis tekst gruppen mandag Skanderborg: Afbud  
             Nye i NA:             

Nye i gruppen: 
Gns:   
Donation til OSK: 

            Hvordan går det i gruppen og ønsker til OS 
            Link til GSR rapporten ingen rapport p.g.a af sygdom i gruppen. 

 

 

 

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/GSR%20rapporter/august/GSR%20Rapport%20Basis%20tekst%20Horsens%20aug22.pdf?media=1655907893?_t=1660233660


 

7 
 

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

Gns:   
            Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK 

            Link til GSR rapporten hvis den er indsendt 
 

        

                Drøftelse af hvad grupperne har haft med ude i grupperne og ønsker: 

                    

                 

9. Rapporter fra underudvalg 
 
OSR/OSS rapport: OSR og OSS mail:  osrmidtjylland@nadanmark.dk og  
ossmidtjylland@nadanmark.dk 

OSK Midt afviste forslaget om en sponserbank 

Skrivelse vedr. 6. tradition fra gruppen i Randers var der enighed om at tage med til RSK 

Se skrivelse vedr. 6. tradition  Forslag drøftelse af 6 tradition 

             Link til RSK Referater 2021 og 2022 

              Vi drøftede litteratur situationen, hvad vi har muligheder evt. trykke selv, som vi gør med  

              kladderne, evt. stille forslag litteratur til Europa trykkes i Europa og ikke i Kina. 

              OSK Midt ønsker link til de forskellige rapporter til RSK, i RSK referatet. 

 

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

Vi har ingen OI formand/kvinde. Derfor ingen rapport 

 

Helpline: mangler betroede tjenere til at varetage helpline. 

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 

              Litteraturansvarlig: 

              Venter på at modtaget litteraturbestilling for ca. 10.000 kr. som blev                           

              bestilt tilbage i april mdr. Vi er informeret om fra World service store med at få vores       

             litteratur til Europa tilbage i april mdr. Der store problemer få fragtet       

mailto:osrmidtjylland@nadanmark.dk
mailto:ossmidtjylland@nadanmark.dk
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/OSK%20Midtjylland%206.%20tradition%20maj%202022.pdf?media=1655907893?_t=1651843367
https://www.nadanmark.dk/aktuelt-rsk-referat/
mailto:oi.midt@nadanmark.dk
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              H&I rapport: mail hi: hi.midt@nadanmark.dk 

Link til HI referater: 

HI Referat 20.03.22 

Theis fremlægde HI budgettet for 2022, det blev godkendt af OSK. 

HI budget 2022 godkendt 07.08.22 

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

Link til kasserer rapporten: Regnskab 01.01 - 14.08.22 

Link til kasserer rapporten er efterfølgende sat i referatet, da vores kasserer, Christian havde meldt 
afbud til OSK mødet. 

HUSK: Når grupperne bruger vores mobilbetaling eller vores bankkonti 

til køb af litteratur eller donationer er det vigtig at huske af skrive hvilken gruppen som overfører 
pengene. 

             Mobil nr er fjernet fra referat, da de ikke må ligge på hjemmesiden. 
             Alle 4 mobil betalings nr. til konvent & camp er deaktiveret p.t. kan bruge igen år efter år.  

            
              Konventkomitéen rapport: 
              Anders: Konventet gik fantatisk, største antal registreret. Der var overskud på 41.668,25 kr 

              Stor ros fra alle som deltog. 
               
              Link til referat fra den 31. juli  Referat 31.07.22 
         
             Webmaster rapport: mail webmidt@nadanmark.dk 

              Har opdateret konvent & camps hjemmeside 

              link Konvent & camps hjemmeside 
Det er ikke lovligt at have vores registrering mobil betalings nr. på vores hjemmeside 
samt på vores flyers, de er derfor slettet.   
Flyers med registrerings mobil nr. er sendt rundt på maillisten før OSK-mødet. 

 
10. Til beslutning: 

             Der var intet til beslutning 
                            

11. Evt. 
             . Det er blevet fremlagt af Formanden for konventkomiteen at der har været ”støj” på   
linjen mellem andre NA medlemmer som ikke var den del af Konvent komiteen. Konvent-komiteen 
føler sig meget forstyrret og til tider dikteret af uden fra stående medlemmer i forhold til konvent-
komiteen. Dette er blevet fremlagt og hørt. 
 

12. Næste møde den 9. oktober kl. 11 – 14.00? 

 
   13. Sindsrobøn 
 

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/HI%20Midtjylland/HI%20referater%202022/ref%20Hospitaler%20Marts%202022.pdf?media=1649423049?_t=1649770167
https://www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/HI%20Midtjylland/HI%20referater%202022/HI%20budget%20midt%20godkendt%2007.08.22.pdf?_t=1660295780
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/regnskabs22.pdf?media=1655907893?_t=1660550245
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/Konvent%20og%20camp/Arkiv/2022/Referat%20fra%20Konventmøde%20afholdt%20i%20Skanderborg%20d.pdf?media=1655907893?_t=1659508215
mailto:webmidt@nadanmark.dk
https://www.nadanmark.dk/konvent-og-camp/
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                            Link til OSK Midt retningslinjer:  Retningslinjer 7. april 2019 

 

                         Dagsorden til OSK-mødet den 9. oktober 

           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 
      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: 

      OSS Carsten er nomineret. 

 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 4. december og ny dagsorden. 

          13. Sindsrobøn 

                            

 

 

 

 

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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                            Skal drøftes/med ud i grupperne 

 
      Vi mangler følgende betroede tjenere i OSK 
      

                Næstformand/kvinde 

                OI formand / kvinde 

                Vicekasserer 

                Sekretær 

                Sekretær suppleant 

                Webmaster suppleant 

                Litteraturansvarlig suppleant 

                OSS – Carsten er nomineret
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