
   Referat 8.  maj         
                    

                           Dagsorden til OSK mødet den 8. maj 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)
                Sekætær suppleant (ledig)
                Webmaster
                Webmaster suppleant (ledig)
                Litteraturansvarlig

     Litteraturansvarlig suppleant Nicolai
     Formand/kvinde for konvent
     OI formand/kvinde
      
      På valg:
    
 
  8.   Rapporter og Ønsker fra grupperne.

     
  9. Rapporter fra underudvalg
       OSR/OSS
       OI
       HI 
       Kasserer
       Konvent
      Webmaster

10. Til beslutning:
       Evt. næste OSK den 7 aug.
     

            11. Evt.
12. Næste møde  og ny dagsorden.

                          13. Sindsrobøn

                           Kommende OSK møder i 2022                                              

                           12. juni  & 7. august & 9. oktober & 4. december



                       1. Sindsrobøn

                       2 ræsentationsrunde herunder afbud
Formand: Theis
Næstformand: 
Kasserer: Christian
Litteratur: Asger
Litteraturansvarlig suppleant Nicolai
Sekretær: 
OSR: Morten
OSS: Afbud
H&I Forkvinde Afbud
O&I Formand:
Webmaster: Afbud
webmaster suppleant 
Konventformand Anders

GRS Randers: ”Hold det enkelt”: Johnny
GSR Viborg ”Mandagsmødet” ikke til stede
GSR Viborg ”Livet leves”/GSR Viborg” Free Spirit: slået sammen til et gruppe: Nicolaj
GSR Aars ”Af banen” Christian & Morten
GSR Århus ”Bare for i dag : Ny gr. ikke til stede (første møde den 16 maj)
GSR Århus ”Sammen kan vi: Anders
GSR Århus; ”Håbet” Anders
GSR Århus “Surender to win” Henrik
GSR Århus “Hold det enkelt” Ikke tilstede
GSR Herning ”Living clean” Ikke til stede

                        GSR Horsens ”Basis tekst” Louise
                        GSR Horsens “ If it works dont fix it”: Stephanie & Jonas

GSR Holstebro ”Living clean” Ikke til stede
GSR Silkeborg “Grib nuet” Simon
GSR Skanderborg “Basis tekst” Bjarke

                        Viborg online: Vilborg & Nikolaj

Observanter:  

Afbud: Gert webmaster & Pernille Hi forkvinde Lars OSS afbud

                        I alt fremmødte: 15

                        Husk ved afbud at bruge vores OSK mail mailliste (tryk på svar alle) så alle 
                        på maillisten bliver informeret om afbudet.
                        Vil gøre det lettere at købe ”passende” ind til frokost.



                        3 Oplæsning af de NAs 12 koncepter.
Læst af Nicolaj             

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

          5. 7 tradition
i alt: 210,00 kr   frokost 330,00 kr
  

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

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

                Vicekasserer
                Sekretær 
                Webmaster suppleant

     Litteraturansvarlig suppleant
     OI formand/kvinde

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

             Følgende poster er på valg på næste OSK møde den 

            
8. Rapporter og ønsker fra grupperne, opstart af grupperne.

NB: Grupperne bedes at huske udfylde GSR raportterne , 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



Hold det enkelt gruppen mandag og torsdag Randers: Johnny

Nye i NA: mandag 2   torsdag 2
Nye i gruppen: mandag  7   torsdag 12
Gns: mandag: 22
Gns  torsdag: 13
Donation til OSK: 2.332,00 kr.
Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
GSR/GSS rapport se link Hold det enkelt Randers 

Bare for idag gruppen Århus mandag: første møde den 16 maj

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

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
Gruppen afholder sit første møde mandag den 16 maj.
Gruppen har fået tilsendt en litteratur start pakke.

Sammen kan vi gruppen Århus onsdag: Anders

Nye i NA: 5      
Nye i gruppen: 11
Gns :  21
Donation til OSK: ingen donation

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK

             Hold det enkelt gruppen fredag Århus: ingen rapport
             Nye i NA:       

Nye i gruppen: 
Gns :  
Donation til OSK: 

             Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK

Surender to win gruppen Århus Lørdag: Henrik 

Nye i gruppen: 12

Gns: 18 -20

Donation til OSK: ingen doantion

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/GSR%20rapporter/Maj/GSR%20rapport%20Hold%20det%20enkelt%20Randers%2008.05.22.pdf?media=1651504676?_t=1651830993


Håbet gruppen Århus Søndag:  Anders

Nye i gruppen: 13

Gns: 24

Donation til OSK: ingen donation

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK

Grib nuet gruppen tirsdag og fredag Silkeborg: Simon

Nye i NA: tirsdag  &  fredag  5

Nye i gruppe tirsdag  & fredag  30
Gns: begge møder   28

 

Donation til OSK:  

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
GSR/GSS rapport se link Grib nuet Sikeborg 

mandagmødet Viborg: ingen rapport

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

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
              

Free spirit gruppen Torsdag  og lørdag Viborg: Vilborg & Nicolai
Nye i NA: 17      
Nye i gruppen: 28
Gns : 36
Donation til OSK: 1.500,00 kr

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
Torsdag og lørdag er slået sammen til en gruppe.
GSR/GSS rapport se link Free spirit Viborg 

Af banen gruppen onsdag Aars:  Christian & Morten
Nye i NA: 3      
Nye i gruppen: 16
Gns :  12
Donation til OSK:  

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/GSR%20rapporter/Maj/GSR%20Rapport%20_%20Free%20Spirit%20Viborg%20maj%2022.pdf?media=1651504676?_t=1651997156
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/GSR%20rapporter/Maj/GSR%20rapport%208%20Maj%202022%20Grib%20Nuet%20Silkeborg.pdf?media=1651504676?_t=1651578135


Basis tekst gruppen torsdag Horsens: Louise         

Nye i NA: 7      
Nye i gruppen: 29
Gns : 32
Donation til OSK: 2.000,00 

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
            GSR/GSS rapport se link Basis tekst Horsens 
             
              If it works dont fix it søndag Horsens:  Stephanie & Jonas
             
              Nye i NA: 3       

Nye i gruppen: 17
Gns :  20
Donation til OSK: 

            Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
             Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK: Hvordan finder man Speakere..? Evt. et   
              speaker bibliotek Se debat senere…?
            
              Living clean gruppen Torsdag Holstebro: ingen rapport
             
              Nye i NA:       

Nye i gruppen: 
Gns :  
Donation til OSK: 

            Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
           
            Living clean gruppen onsdag & søndag Herning: ingen rapport

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

            Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK

           Basis tekst gruppen mandag Skanderborg : Bjarke 
             Nye i NA: ingen      

Nye i gruppen: 4
Gns :  9
Donation til OSK: 300,00 kr.

            Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
            GSR/GSS rapporten se link Basis tekst Skanderborg 
           Gruppen flytter til nye lokaler pr. 6 juni Kirkecenteret, Kirkebakken 10, 8660 
           Skanderborg. 

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/GSR%20rapporter/Maj/GSR%20rapport%208%20Maj%202022%20BasisTekst%20Skanderborg.pdf?media=1651504676?_t=1651578128
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/GSR%20rapporter/Maj/GSR%20rapport%20basis%20tekst%20Horsens%20maj%202022.pdf?media=1651504676?_t=1651844182


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

Ny i NA 3     Nye i gruppen 3
Gns :  36

            Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
            alle service poster er besat, Bruger hjemmesiden meget og referere dertil.

            GSR/GSS rapporten se link Viborg online   
       

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

                   6. Traditions Skrivelse lavet af Randers gruppen Forslag drøftelse af 6 tradition 

Debatteres og besluttes at tages med ud i grupperne, evaluere og prøve opnå en fælles 
forståelse af dette som opsamles på Næste OSK møde den 7. august.

 Mange nye fra behandlings Centrene som kommer i vores gr. Nævner tit både 
stoffer og behandlings centrene, Hvordan Agere vi her…? 

Der debatters og vi kommer frem til det vigtigste er at vi tager rigtig godt imod nye og giver
dem en fantastisk oplevelse af at blive taget godt imod og rummet… så skal det næste nok 
komme, når forståelsen af vores program vokser evt. trække til side i en kærlig Ånd og sige 
her nævner vi ikke… bahandling, stoffer, behandler eller lign… 

 Hvordan finder vi Speakere

              Ved at bruge sit netværk, evt. trække på vores service struktur… Evt. finde speakere på 
hjemmesiden. Evt. oprette en Speakker liste

                

9. Rapporter fra underudvalg

OSR/OSS rapport: OSRer og OSS  mail:  osrmidtjylland@nadanmark.dk og  
ossmidtjylland@nadanmark.dk

Link til RSK referat april 2022  Referat RSK-mødet 

             Punkter til debat:

 Sponsor bank

 Et område er blevet kontaktet af udenlands dansker, hvordan man kan finde en dansk 
sponsor, dette tages med ud i områderne, hvordan kunne dette se ud og er der interesse 
for dette…? 

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/RSK%20Danmark/RSK%20m%C3%B8der%202022/April/1%20Referat%20RSK%20april%202022.pdf?media=1650733655
mailto:osrmidtjylland@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=1651504676?_t=1651843367
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/GSR%20rapporter/Maj/GSR%20Rapport%20_%20viborg%20online%20maj%20222.pdf?media=1651504676?_t=1651997165


 Guiding Principels Hvordan ønskes denne trykt?

Området ønsker den trykkes som kladde.

 Service Konference 2023

Asger melder sig som tovholder og laver udkast til OSK mødet i Aug. Som OSR kan tage med
til RSK mødet… Dato er sidste Weekend i Januar eller Første Weekend i Februar 

 Helpline

             Midtjylland bakker op om at Helpline bliver et udvalg i RSK

             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: 

              Sendt startpakke til den nye gruppe i Århus om mandagen ”Bare for i dag”

             H&I rapport: mail hi: hi.midt@nadanmark.dk

Link til HI referater:

HI Referat 20.03.22 

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

Kasserer rapport er udarbejdet og sendt rundt på mail inden OSK mødet.

Kasserer rapporten blev godkendt.

Se link til kasserer rapporten   Regnskab 01.01 - 05.05.22 

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/regnskabs22.pdf?media=1651504676?_t=1651818752
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
mailto:oi.midt@nadanmark.dk


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.

             INFO: mobilbetaling OSK hovedKonto (Donationer): 737970 
Aktivitetskonto: 682525 & 271040

             Litteraturkonto:  120619
             7. Tradition donationer fra medlemmer: 260016

             Donationer fra grupperne bedes overført til OSK  hovedkonto
            
            
              Konventkommitéen rapport:
             Link konvent & camps hjemmeside https://www.nadanmark.dk/konvent-og-camp/
            
             Link til konventmøde referat fra dec 21 samt 7. marts Referat dec.21      samt 7 marts 22  

              Link til konventmøde referat fra  2 maj  se link Referat 02.05.22 
              
              Vi har bookend lokalerne fra den 4 – 6 august 2023 og lejen af lokalerne er uændret
              12.000 kr + 500  kr for opmagasinering.
              

             Webmaster rapport: mail webmidt@nadanmark.dk 
           

10. Til beslutning:
             Forslag: vores næste OSK den 14 juni aflyses, da der kun er gået 5 uger siden sidste OSK, 
             samt vi sparer transport udgifter.

             Vi besluttede at næste OSK møde afholdes den 7. august
                            

 
11. Evt. 

12. 7. august kl. 11 – 14.00?

13. Sindrobøn

              Link til OSK Midt retninglinjer:  Retningslinjer 7. april 2019 

                         

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
mailto:webmidt@nadanmark.dk
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/Konvent%20og%20camp/Arkiv/2022/Referat%20fra%20konventm%C3%B8de%202%20maj%202022.pdf?media=1651504676?_t=1651997407
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/Konvent%20og%20camp/Arkiv/2022/Referat%20af%20konventm%C3%B8de%207%20marts%20og%20december%20(1).pdf?media=1647339579?_t=1648117104


                         Dagsorden til OSK mødet den 7. august

              
           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)
                Sekætær suppleant (ledig)
                Webmaster
                Webmaster suppleant (ledig)
                Litteraturansvarlig

      Litteraturansvarlig suppleant 
      Formand/kvinde for konvent
      OI formand/kvinde (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



                            Skal drøftes/med ud i gruppern
                             Skrivelse fra Randers gruppen se link Forslag drøftelse af 6 tradition 

                               Et område er blevet kontaktet af udenlands dansker, hvordan man kan finde en 
’                                dansk sponsor, dette tages med ud i områderne, hvordan kunne dette se ud og
                                 er der interesse for dette…? 
                             

      Vi mangler følgende betroede tjenere i OSK
     

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

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=1651504676?_t=1651843367
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