
Referat OSK-mødet Midtjylland den 5. februar 2023 
 namidtjylland.dk                    

Dagsorden d. 5. februar: 

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                 

Sekretær suppleant (ledig) 
Webmaster 

Webmaster suppleant (ledig) 
Litteraturansvarlig  

Litteraturansvarlig suppleant 
Formand/kvinde for konvent 

HI formand/kvinde  
OI formand/kvinde (ledig) 
OSR 

OSS  
På valg i dag:  

Formand/forkvinde Theis - Genopstiller 

OSR Morten - Genopstiller 

Litteratur ansvarlig Asger - Genopstiller 

Litteratur suppleant 

Webmaster Gert - Genopstiller 

Hi Formand/forkvinde 

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                        

https://www.nadanmark.dk/osk-midtjylland/


1. Sindsrobøn 

 

2 Præsentationsrunde herunder afbud 
Formand: Theis (afbud) 
Næstformand:  
Kasserer: Christian 

Litteratur: Asger 

Sekretær: Louise 

OSR: Morten 

OSS: Carsten 

HI Formand: 

O&I Formand: 
Webmaster: Gert 

Konventformand: Anders 

 

GSR / GSS 
Randers: Hold det enkelt (Johnny & Kennie) 

Viborg: Mandagsmødet (Nicolai) afbud 

Viborg: Free Spirit (Nicolai) afbud 

Aars: Af banen (Morten) 
Århus: Bare for i dag (Kasper) afbud fra Arne 

Århus: Sammen kan vi (Brian + Jonas) 
Århus: Håbet (Henrik) 
Århus: Surrender to win(Simon)  
Århus: Hold det enkelt 
Horsens: Basis tekst gruppen (Louise) 
Horsens: If it works dont fix it (Martin) 
Silkeborg: Grib nuet (Simon) afbud 

Viborg online: (Vilborg) afbud 

Holstebro: Living clean 

Herning:  Living clean (Lasse + Casper) 
 

Observanter: Kenny 

 

Afbud: Free spirit Viborg (Nikolai) & Viborg online (Vilborg) & Bare for i dag Århus(Arne)  
Grib nuet Silkeborg (Simon) og Theis (formand) 
 
 

I alt fremmødte: 17 

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

 
 



3. Oplæsning af de NA´s 12 koncepter 
Læst af: Johnny         

 
4. Oplæsning af Bare for i dag 
Læst af: Asger 
 

5. 7. tradition 
I alt:   326 kr. 
Frokost indkøbt: 296 kr. 

   

6. Godkendelse af referat 
Referatet for december måned blev godkendt.  
 

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

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

Link til: Betroede tjenere Midtjylland  (listen med valgperioder for betroede tjenere i OSK 
Midtjylland) 

                
Følgende poster på valg i dag: 

Formand/forkvinde: Theis genvalgt frem til februar 2025 
OSR: Morten genvalgt frem til februar 2025 

Litteratur ansvarlig: Asger genvalgt frem til februar 2025 
Litteratur suppleant: Der er ikke nogen, der stiller op – posten er derfor ledig 

Webmaster: Gert genvalgt frem til februar 2025 
Hi Formand/forkvinde: Der er ikke nogen, der stiller op – posten er derfor ledig 
 

Følgende poster er på valg på næste OSK møde den 2. april: 

Ingen poster på valg på næste OSK møde.             
 

8. Rapporter og ønsker fra grupperne 
NB: Grupperne bedes huske udfylde GSR rapporterne, som vil blive indsat i referatet      

                           GSR-rapport mailes til sekretæren inden OSK-mødet, for at lette vores sekretærs arbejde 

                           Mail til vores OSK sekretær 

 

                           På OSK-mødet skal man kun fremlægge følgende: 
▪ Gennemsnitligt fremmøde, antal nye i NA og nye i gruppen    

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202023/Betroede%20tjenere/betroede%20tjenere_%20OSKmidtjylland.pdf?media=1669880763?_t=1675610723
mailto:osk.sekretar@gmail.com?subject=Mail


▪ Donation 

▪ Hvordan går møderne samt ønsker og hvad gruppen har besluttet angående de emner, som 
GSR /GSS har taget med hjem i gruppen fra OSK 

 
Hold det enkelt gruppen mandag & torsdag & lørdag, Randers (Johnny):   
Link til GSR rapporten: Holdet det enkelt Randers 
 

Bare for i dag gruppen mandag, Århus (Arne + Kasper): 
Link til GSR rapporten: 

 

Sammen kan vi gruppen onsdag, Århus (Brian + Jonas): 
Link til GSR rapporten: Sammen kan vi Arhus 
 

Hold det enkelt gruppen fredag, Århus: 
Link til GSR rapporten: 
             

Surrender to Win gruppen lørdag, Århus (Simon):  
Link til GSR rapporten: 

 

Håbet gruppen søndag, Århus (Anders + Henrik):   
Link til GSR rapporten: 

 
Grib nuet gruppen tirsdag og fredag, Silkeborg (Simon):  
Link til GSR rapporten: Grib nuet Silkeborg 

 
Mandagsmødet Viborg:  
Link til GSR rapporten: 

 

Free spirit gruppen torsdag og lørdag, Viborg: (Nicolai):  
Link til GSR rapporten: 
 

Af banen gruppen onsdag, Aars (Morten):  
Link til GSR rapporten: Af Banan Aars   
 

Basis tekst gruppen torsdag, Horsens (Louise):   
Link til GSR rapporten: Basis tekst Horsens 

 

If it works dont fix it søndag, Horsens (Martin):  
Link til GSR rapporten: 
 

Living Clean gruppen torsdag, Holstebro:  
Link til GSR rapporten: 

 
Living Clean gruppen onsdag & søndag, Herning (Lasse + Casper) 

Link til GSR rapporten: 

 

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202023/GSR%20rapporter/februar/Hold%20det%20enkelt%20Randens%20GSR%20rapport-Dec-Jan_feb23.pdf?media=1669880763?_t=1675610303
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202023/GSR%20rapporter/februar/GSR%20Rapport%20Sammen%20kan%20vi%20-%20feb%202023.pdf?media=1669880763?_t=1675328689
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202023/GSR%20rapporter/februar/Grib%20nuet%20Silkeborg%20GSR%20rapport%20feb23.pdf?media=1669880763?_t=1675674206
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202023/GSR%20rapporter/februar/Af%20banen%20GSR%20rapport%20Aars%20feb23.pdf?media=1669880763?_t=1675610309
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202023/GSR%20rapporter/februar/Basis%20tekst%20Horsens%20GSR%20Rapport%205.%20februar%202023.pdf?media=1669880763?_t=1675693440


Viborg online, møde hver aften kl. 20.00 og lørdag formiddag kl. 10.00 (Vilborg): 
Link til GSR rapporten: 
 

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

Der er opbakning til, at alle 3 lydbøger gøres tilgængelige for medlemmerne på hjemmesiden. 

Kenny møder fremadrettet ind sammen med Asger og stiller borde op og laver kaffe.  

Link til alle indsendte GSR rapporter m.m. indsendte GSR rapporter m.m.  

9. Rapporter fra underudvalg 

OSR/OSS rapport  

(Mail:  osrmidtjylland@nadanmark.dk og  ossmidtjylland@nadanmark.dk) 

Link til RSK referat: RSK referat november 2022 

Link til forslag fra OSK Midt til RSK april 2023 –  Alle Lydbøger på hjemmesiden 

Der har ikke været afholdt RSK møde siden sidste OSK møde – derfor ikke noget nyt. 

 

OI-rapport  

(Mail: oi.midt@nadanmark.dk) 

Vi har ingen OI formand/kvinde. Derfor ingen rapport.  

 

Helpline  

Kontakt Asger for at blive betroet tjener på vores Helpline. For at lave service skal du have 1 

år clean og 4 trin skal være af lagt til sponsor. Helpline stelefontid er fra 18 til 22 alle ugens 7 

dage. 

 

Litteraturansvarlig 

(Mail: litteratur.midt@nadanmark.dk) 

Årlig status litteratur 2022      Regnskab litteratur salg & køb 2022 

Forslag til OSK fra litteraturansvalig:  

Der kan ikke længere købes litteratur i OSK midt med kontanter. Dette blev godkendt af OSK. 

Betaling for køb af litteratur & nøgleringe foregår med mobilbetaling eller bankoverførsel fra d.d.  

Fremover skal den litteraturansvarlige ikke lave regnskab for salg og køb af litteratur, dette gør 
OSKs kasserer.  

Den litteraturansvarlige, havde overset en regning fra april 2022 var ikke blevet betalt. Betaling for 
den regning er d.d. blevet betalt (knap 6.000,00 kr.).  

https://www.nadanmark.dk/gsr-rapporten-midt/
mailto:osrmidtjylland@nadanmark.dk
mailto:ossmidtjylland@nadanmark.dk
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202023/RSK/RSK%20referat%2018-20%20november%202022.pdf?media=1669880763?_t=1675758307
https://www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202023/RSK/Lydb%C3%B8ger%20status%20af%20salg%20af%20hvordan%20og%20vejledningerne%20nov22%20forslag%20til%20RSK%20april23.pdf?_t=1675757564
mailto:oi.midt@nadanmark.dk
mailto:litteratur.midt@nadanmark.dk
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/%C3%85rs%20status-litteratur%202022.pdf?media=1669880763?_t=1675414003
https://www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/litteratur%20salg%20og%20k%C3%B8b2022%20OSK%20Midt.pdf?_t=1675691230


Litteratur bestilling fra den 7. dec. 2022 skulle være på vej indenfor ca en uges tid.  

H&I rapport  

(Mail:  hi.midt@nadanmark.dk) 

Link HI hjemmesiden: H&I Midt 

Link til H&I rapport: Hi Rapport til OSK mødet februar 

Hi årsregnskab 2022   Hi budget 2023 

Der er igen ikke deltagelse fra H&I på mødet dd og der drøftes uigennemsigtighed og forvirring 

omkring dette. H&I skal derfor deltage til næste OSK møde, ellers bliver det lukket ned og kan 
opstartes på ny fra OSK af. Det anbefales endvidere, at der afholdes H&I møde evt efter hvert OSK 
møde. 

 

Kasserer rapport 

(Mail:  kasserer.midt@nadanmark.dk) 

Link til kasserer rapporten: OSK Årsregnskab 2022 

Årsregnskabet for 2022 blev godkendt. 

Donationer til OSK 2022    Der blev i alt doneret til OSK Midtjylland 2022    45.407,29 kr. 

HUSK: Når grupperne bruger vores mobilbetaling eller vores bankkonti til køb af litteratur eller 
donationer, er det vigtig at huske af skrive hvilken gruppe, som overfører pengene. 

 

Konventkomitéen  
Link til konvent & camps hjemmeside Konvent & Camp 2023 

 
Link til referat: 
Rapporten blev fremlagt. 
 
Webmaster rapport 
Mail: webmidt@nadanmark.dk) 

Hjemmesiden bliver regelmæssig opdateret. På hjemmesiden nadanmark.dk er der et link som 
hedder Sidste nyt, hvor områderne kan skrive om det sidste nye i området. Vores webmaster 

bruger dette når der nye referater, regnskaber m.m.  

 

10. Til beslutning 
Der skal på næste OSK møde d. 2. april være deltagelse af repræsentant / paneldeltager fra HI 

ellers bliver H&I lukket ned. Det anbefales, at der afholdes H&I møde i forlængelse af OSK 
mødet.                   
 

11. Evt. 
Ikke noget under eventuelt 

mailto:hi.midt@nadanmark.dk
https://www.nadanmark.dk/hi-osk-na-midtjylland/
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202023/Hi%20midt/H%26I%20komite%20rapport%20Januar%202023.pdf?media=1669880763?_t=1675155114
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202023/Hi%20midt/regnskab%20H%26I%20midtjylland%202022.pdf?media=1669880763?_t=1675154143
https://www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202023/Hi%20midt/budget%20omr%C3%A5de%20midt%202023.pdf?_t=1675757508
mailto:kasserer.midt@nadanmark.dk
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/regnskabs22.pdf?media=1669880763?_t=1675272728
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/Donationer%20til%20OSK%202022.pdf?media=1669880763?_t=1675414021
https://www.nadanmark.dk/konvent-og-camp/
mailto:webmidt@nadanmark.dk
https://www.nadanmark.dk/sidste-nyt/


12. Næste møde og ny dagsorden  
Næste møde er d.  2. april kl. 11-14 
Slotgården 5 8900 Randers 
 

 

Dagsorden d. 2. april: 

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                

Sekretær suppleant (ledig) 
Webmaster 

Webmaster suppleant (ledig) 
Litteraturansvarlig  

Litteraturansvarlig suppleant (ledig) 
Formand/kvinde for konvent 

HI formand/kvinde (ledig) 
OI formand/kvinde (ledig) 

OSR 

OSS  
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 grupperne 
 
Vi mangler følgende betroede tjenere i OSK: 

• Næstformand / Kvinde 
• OI Formand / Kvinde 

• H&I formand / kvinde 

• Vicekassere 
• Sekretærsuppleant 

• Webmastersuppleant 
• Litteraturansvarlig suppleant 

 
Kommende OSK møder i 2023: 

2. april, 11. juni, 13. august, 8. oktober og 3. december  

 
Link til OSK Midt retningslinjer:  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

