
   Referat  11. oktober 2020
                     

                          Dagsorden til OSK mødet 

              
            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 august referat

7.   Vores bankforbindelse opdatering

8.   Valg af betroede tjenere
                Vicekasserer
                Sekretær
                Webmaster & suppleant

      Litteraturansvarlig suppleant
      Konvent formand/kvinde

9.   Rapporter og Ønsker fra grupperne.
       

10. Rapporter fra underudvalg
      OSR/OSS
      Kasserer
      Konvent 
      HI
      OI / Helpline

11. Til beslutning:
      Fremlægning af regnskab en gang om året
      Fortløbende regnskab bliver lagt hjemmesiden før hvert OSK
      og kun hovedtal bliver læst op af kasserer.

         

                                  12. Evt.

13. Næste møde 6 december og ny dagsorden.
          14. Sindsrobøn

Kommende OSK møder 2020

6. december



1. Sindsrobøn

2. Præsentationsrunde herunder afbud
Formand: Gert
Næstformand: Theis
Kasserer: Christian
litteratur: Asger
Sekretær: 
OSR: Lars 
OSS: Morten
H&I Formand Kenny 
O&I Formand: 
Webmaster (Gert stand in)
webmaster suppleant 
Konventformand 

GRS Randers: ”Hold det enkelt” Kenny 
GSR Viborg ”Livet leves” Katrin 
GSR Viborg” Free Spirit Anton
GSR Aars ”På banen” Christian
GSR Horsens ”Basis tekst” Søren GSR

Afbud: ingen afbud    

                        I alt fremmødte: 10

3. Oplæsning af de NAs 12 koncepter.
Læst af  Lars          

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

       5. 7 tradition
i alt: 204,00 kr

6. Godkendelse af referatet.
      Referatet for august  blev godkendt,
      link til referater for august:
      
      OSK Referat 9 august 2020 

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referatet%202020/OSK%20referat%2009.08.20.pdf?_t=1597037846


               7.  Vores bankforbindelse opdatering
      
      Kundeaftale med vores bankforbindelse blev underskrevet medio september.
      Netbank er oprettet og koder er på vej til vores to administratore som er vores  
      formand & kasserer. Koderne bliver sendt til vores postadresse på vores CVR nr.
      Vores administrator kan oprette nye fuldmagter og nye administratore

      Vedr. vores mobilbetalings nr:
      Vi kan desværre beholde vores nuværende  nr. da vi har fået eget CVR nr
      41429267. 
      Ansøgning er indsendt administrationen af mobilbetaling nr. er indsendt den 8.   
      oktober. - forventes at vi får svar indenfor 1-2 uger.
      
      Vores nuværende mobilbetalings nr vil være i brug indtil de nye nr er oprettet.      

                Der sendes mail rundt med de ny mobilbetalings nr, når de er oprettet.

 8.  Valg af betroede tjenere - OSK mangler følgende betroede tjenere:

                Vicekasserer
                Sekretær
                Webmaster

      Litteraturansvarlig suppleant
      Konvent & camp formand/kvinde 2021 & 2022
      OI 

                  Vores OI forkvinde, Charlotte har valgt at trække sig af personlige årsager.
                  Stort tak til Charlotte for den service hun har lavet OSK Midtjylland.
               
                Følgende poster på valg i dag:
               ingen poster er på valg 

                

                             Følgende poster er på valg på næste OSK møde den 6. december

                             Ingen poster på valgt på næste OSK møde
            

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

                Forslag fra sidste OSK møde/
                Fremlægning af regnskab en gang om året

      Fortløbende regnskab bliver lagt hjemmesiden før hvert OSK
                og kun hovedtal bliver læst op af kasserer.



GSR rapporterne er sidst i referatet.

Hold det enkelt gruppen Randers, Kenny 

Nye i NA: mandag         fredag
Nye i gruppe mandag   fredag
Gns: fredag: 17
Gns mandag: 17
Donation: 1.000,00 kr

Livet leves gruppen mandag Viborg: Katrin
Har fundet stort ny lokale.
Nye i NA: 12       
Nye i gruppen: 33 
Gns :  27
Donation til OSK: ingen donation

Ønsker til OSK:
              

Free spirit gruppen Torsdag Viborg Anton
Har fundet nye større lokaler, for at kunne retningslijnerne vedr. covid-19
Nye i NA:  10      
Nye i gruppen: 5
Gns :  17
Donation til OSK: ingen donation

Mangler service kræfter.

Ønsker til OSK: Opdaterer den nye adresse på OSK Midts hjemmeside.

Af banen gruppen onsdag Aars: Christian 

Nye i NA: 2      
Nye i gruppen: 12
Gns : 12 
Donation til OSK: Har doneret 100 Euro til EDM

Ønsker til OSK:

Basis tekst gruppen torsdag Horsens, Søren         

Nye i NA:  9      
Nye i gruppen: 26
Gns :  36
Donation til OSK: 3.688,00 kr

Ønsker til OSK



            Retningslinier til GSR/GSS for at tiden på OSK-møderne kan bruges konstruktivt:

                          GSR-rapport mailes til sekretæren senest dagen inden et OSK-møde på:  
                          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.

10. Rapporter fra underudvalg

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

             OSR, Lars & OSS Morten: informerer om RSK mødet i aug.

             Der mangler betroede tjenere i RSK. Der er valgt ny kasserer Andy og ny internetformand

             Jonas. 

             RSK vil høre om der nogle medlemmer som ønsker at være med i en support gruppe 

             for vores RD & RDS, med at hjælpe dem med at oversætter det store materiale der er i

             forbindelse med EDM møder og WSC.

             Link til referatet fra sidste RSK møde: Referat RSK mødet august 2020

             Hvad skal vi have med til kommende RSK møde i november 20. - 22. november Randers?

            Til internetudvalget: husk vi vil beholde vores domænenavn namidtjylland.dk

             Vi bakker op om lydbøgerne på nettet, svar om dette fra de andre områder.

             Vi har besluttet vi gerne vil afholde en ”workshop” med Internetformanden i vores område.

             OSR/OSS aftaler nærmere med IU formanden om dette.

 

            Morten har fået trykt 1000 stk visitkort, som han har givet til vores litteraturansvarlige 

            Asger, som vil give dem videre til gruppene.

             

             Hvem tager ansvar for RSK mødet i Randers – Asger & Theis 

             Asger undersøger om vi må lave mad i køkkenet hvor mødet afholdes.

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/RSK%20Danmark/RSK%20m%C3%B8der%202020/August/Referat%20rsk%20august%202020.pdf
mailto:osrmidtjylland@nadanmark.dk


Konventkommitéen 2021 ”Velkommen ombord” fra den 30 juli – 1 august

ingen rapport da vi ikke pt. har fået valgt ny formand/kvinde

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

Der har ikke været afholdt nogle HI møder – pga covid-19

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

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

Se kasserer raporten på dette link  OSK Regnskab 01.01 - 05.10.20 

Kasserer læste regnskabet op og det blev godkendt.

Vær opmærksom på at vi snart får nye mobilbetallings nr.  

mail  bliver sendt rundt  når de nye nr er klar, forventes inden 1 november.

Vores nuværende mobil nr virker indtil vi får de nye mobil nr.

             INFO: mobilbetaling OSK hovedKonto (Donationer): 65687 
Aktivitetskonto:37319
Litteraturkonto: 51593

             

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

ingen rapport, da vi kke nogen OI formand/kvinde.

Helpline: 

Kontakt Asger for at blive betroede tjener på vores Helpline:

Asger informere om der pt. er en på ”venteliste” som gerne vil lave Helplin service.
Cleantime: 1 års clean og 4 trin er aflagt til sponsor.
Helpline Telefontid er fra 18 til 22 alle ugens 7 dage.

HUSK Asger har nye visitkort til grupperne.

11. Til beslutning:

                Fremlægning af regnskab en gang om året
      Fortløbende regnskab bliver lagt hjemmesiden før hvert OSK

                og kun hovedtal bliver læst op af kasserer.
                        
                  Forslaget blev vedtaget.  - der skal være tid at spørge ind til kasserer rapporten.

              12. Evt.  OSR: Lars afbud til OSK mødet den 6. december.
             

https://www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referatet%202020/OSK_regnskab2020.pdf?_t=1602435401


13. Næste møde 6. december 2020 kl. 11 – 14.00

   
                         Dagsorden til OSK mødet den 6. december

              
           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.   Vores netbank opdatering og ny mobil nr.
8.   Valg af betroede tjenere

                Vicekasserer
                Sekretær
                Webmaster 

      Litteraturansvarlig suppleant
      webmaster
      formand/kvinde for konvent.
      OI 
9.   Rapporter og Ønsker fra grupperne.

       
10. Rapporter fra underudvalg
      OSR/OSS
      Kasserer
      Konvent 
      HI
      OI / Helpline
11. Til beslutning:
      

          12. Evt.
13. Næste møde 7. februar 2021 og ny dagsorden.

          14. Sindsrobøn



                         Skal drøftes/med ud i grupperne
                             Input grupperne til vores hjemmesiden og husk at informerer om vi har besluttet 

                            at afholde en workshop med den nye internetformand, dato for denne bliver meldt

                            indenfor et par mdr.

                             RSK vil høre om der nogle medllemmer som ønsker at være med i en support  

                            gruppe for vores RD & RDS, med at hjælpe dem med at oversætter det store   

                            materiale der er i  forbindelse med EDM møder og WSC.       

                            RSK mangler betreode tjenere.                                                                                              

     Vi mangler følgende betroede tjenere i OSK Midtjylland.
                Vicekasserer
                Sekretær

     Litteraturansvarlig suppleant
     formand(kvinde for konvent & camp 2921 & 2022
     webmaster
      OI forperson

indsendte GSR & GSS rapporter  på de næste sider                                                                                                                                                                                                                                                                              



GSR/GSS Rapport                      Dato:   9. oktober 2020

Gruppens navn Hold det enkelt
Mødedag Mandag & fredag
Møde tidspunkt Begge dage kl. 19.00-20.00
Adresse Slotsgården 5 & J.V. Martins plads 3
Post nr. / by 8900 Randers
Sekretær Asger & kenny
Kasserer Theis 
Mødeledere /suppleant Rune & Asger
GSR/GSS Kenny
Kaffe M/K
Litteratur Gert
Indkøb af kaffe, krus mm
Indkøb af litteratur mm
Ny i NA: Ny i Gruppen: 15 - 20 Gennemsnits fremmøde: 17
Donation til OSK Midtjylland:    1.000,00 kr                                   
Hvordan går det i gruppen?
Vi afholder møder på to forskellige adresser, da vi fortsat kun kan være i vores normale lokale 
hver fredag. 
Lokalet hvor vi afholder møde hver mandag kan vi leje indtil vi selv ikke længere ønsker dette. Vi
betaler 500 kr i leje pr mdr for dette lokale.
Møderne går godt, vi har mindre fremmøde efter corona, og vi har færre betroede tjenere.

Ønsker til OSK /  forslaget om
      Fremlægning af regnskab en gang om året
      Fortløbende regnskab bliver lagt hjemmesiden før hvert OSK
      og kun hovedtal bliver læst op af kasserer.

      Vi bakker op om forslaget, med følgende bemærkning:
At der sættes tid til af spørge ind til regnskabets andre tal,  da vi før har fundet fejl i regnskabet,  når det 
blev læst op.
Hvis regnskabet ikke er lagt på vores hjemmeside inden OSK mødet, læser alle tal op som vi plejer.

         

I kærlig serivce & fællesskab

Kenny
GSR/GSS

  GSR/GSS-rapporten mailes til sekretæren inden kommende OSK-møde :
                          osk.sekretar@gmail.com

GSR/GSS Rapport Dato: 11/10-2020



Gruppens navn basik tekst gruppen

Mødedag torsdag

Møde tidspunkt 19.00 - 20.15

Adresse Borgergade 8

Post nr. / by 8700 Horsens

Sekretær Louise

Kasserer Claus

Mødeledere /suppleant Jes

GSR/GSS Søren/Thomas

Kaffe M/K Nicolaj, Louise

Litteratur Heidi

Indkøb af kaffe, krus mm Bent

Indkøb af litteratur mm Heidi

Ny i NA: 9 Ny i Gruppen:26 Gennemsnits fremmøde: 35,89

Donation til OSK Midtjylland: 3688

Hvordan går det i gruppen?

Møderne går rigtig godt.

Vi er gode til at tage imod nye.

Er en god blanding af længden af cleantime på deltagerne.

Ønsker til OSK:

Ingen

I kærlig serivce & fællesskab

Søren

GSR/GSS



GSR/GSS Rapport                      Dato: 11. oktober

Gruppens navn Livit leves
Mødedag mandag
Møde tidspunkt 19.00 – 20.15
Adresse
Post nr. / by
Sekretær
Kasserer Sara
Mødeledere /suppleant Ronnie
GSR/GSS  Katrin
Kaffe M/K Sara & Christian
Litteratur
Indkøb af kaffe, krus mm
Indkøb af litteratur mm
Ny i NA: 12 Ny i Gruppen: 33 Gennemsnits fremmøde: 27,7
Donation til OSK Midtjylland:                                         
Hvordan går det i gruppen?
Tager godt imod nye. Mødet blomster med ca. 30 stk.
Trykt møde, lyst til at lave service.

Ønsker til OSK: 

Bakker op og forslaget vedr. kasserer rapporten på OSK mødet

I kærlig serivce & fællesskab

Katrin
GSR/GSS

  GSR/GSS-rapporten mailes til sekretæren inden kommende OSK-møde :
                          osk.sekretar@gmail.com


	Skal drøftes/med ud i grupperne

