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Område: Midtjylland 

 

www.namidtjylland.dk  

Postadresse: 

 

 

 

Dato:12/8-22 

 
Bestyrelse: 
Formand: Theis 

  

Næstformand: Ledig Post 

 

Sekretær: Gert ”stand in”  

 

Kassere: Christian 

OSR: Morten 

 

OSS: Carsten nomineret til valg 9. okt. 22 

Litteratur: Asger 

 

 

 
Underkomiteer: 
H.I. Forkvinde: Pernille 

 

 

O.I. Formand: Ledig Post 

Helpline: Asger Konventformand: Anders 

 

Internet Ansvarlig: Gert 

 

 

 
Grupperne: 
Antal GSR på OSK-mødet: 7 

 

Hvor mange grupper i området:  

18 møder, 14gr. 

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

Skanderborg.  

 

 
Områdes økonomi: 
Bankbeholdning:                      28.275,49 kr. pr.13/8-22 

Kontant:                                   2.726,75 kr. pr. 8/5-22  

7. traditionskonto:                     8.584,75 kr. 

Litteratur kontant:                     3.476,00 kr. pr. 24/2-22” 

Litteratur bankkonto:               16.600,92 kr. 

Aktiviteskonto:                        45.000,00 kr.  
Hvor meget har grupperne doneret siden sidst:  

Gr. Donation:        14.333,25 kr. pr. 10/7-22  

7. traditionskonto:   8.584,75 kr.pr. 12/8-22  

Donation til RSK: 40.000,00 kr. overført til RSK den 13/8-22 

Link til kasserer rapporten Regnskab 01.01 - 14.08.22 

  

http://www.nadanmark.dk/
http://www.namidtjylland.dk/
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/regnskabs22.pdf?media=1655907893?_t=1660550245


 

 
OSK: 
Hvordan fungere OSK: 

Vi syntes det går rigtig godt, god opbakning og stor tilslutning og ved seneste møde havde vi 

ikke mindre en 5 gæster eller observatører. 

 

 

 

Underkomiteer: 

 

HI har fremlagt budget for kommende periode, kommer på f lere institutioner, et større budget 

til kørsel & afholdelse af HI møder. Budget blev godkendt. 

Vi har fortsat ingen OI-komite. 

Vores hjemmeside bliver regelmæssig opdateret, med vores referater og regnskaber, gsr 

rapporter m.m. Vores mobil nr. til registrering er fjernet fra vores hjemmeside og f lyers. 

 

 
 

Event:  

Midtjylland har afholdt konvent & camp 2022 med stor succes. Højeste antal registreret (måske 

pga. af der ikke har været konvent i KBH i juni) rigtig god ånd & NA fællesskab. Åbningsspeak & 

hovedspeak er lagt på hjemmesiden  www.nadanmark.dk  

 

Horsens afholder Unitydag den 21.08.22 kl. 10- 16.00  

Vi afholder konvent & camp igen 2023 ”Vi får frihed til at leve” 

Konvent & camps hjemmeside   

 

 
 
Hvad ønsker vi af RSK:  

  

Sponsor bank Midtjylland ser ikke det at have en sponsor bank som nødvendigt vi ser det som 

en netværksting.  

 

Vejledende principper ønskes trykt i trin guide format. 

 

Midtjylland bakker op om at Helpline får en plads i RSK-forum, vi syntes det skal være optil 

Helpline hvad de ønsker sig. En fast valgt eller de sender den fra det enkelte område hvor 

mødet holdes er optil dem, indtil OI er funktions dygtigt. 

 

Litteratur købes i Bruxelles og sendes fra Kina hvilket har skabt en prop. Og som verden er lige 

PT skal dette måske tages til overvejelse...? kan dette løses eller fremtidigt laves om...? så de 

enkelte regioner selv trykker og distribuerer…? Evt. løfte debatten på EDM Eller WSC...?  

 

Især trin guide er et problem lige nu må kladdeudgaven evt. genoptrykkes...? Kopier er vel 

ulovligt...? 

 

Midtjylland byder ind på at afholde RSK møde i nov. 2023. 

 

Webmaster opfordrer at vores hjemmesider bliver skrevet med samme bogstavstype. 

 

 

 

 

 

 

http://www.nadanmark.dk/
https://www.nadanmark.dk/konvent-og-camp/


 

 

Andet: 

 

Midtjylland støtter at områderne tager en snak om 6. tradition. Vi håber at det kunne være med 

til at øge vores fælles forståelse – Som der står i oplæsningen af vores traditioner ”kun gennem 

forståelse og anvendelse, at de virker”  

Se link: Forslag drøftelse af 6 tradition  

 

Stort tak til RSK for jeres service for NA som helhed. 

 

 
 
 

I kærlig service og fællesskab 

 

Morten & Carsten 

 

OSR/nomineret OSS 

 

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=1660307597

