Referat 14. juni 2020
Ny dagsorden:
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sindsrobøn.
Præsentationsrunde herunder afbud.
Oplæsning af de 12 koncepter.
Oplæsning af ”Bare for i dag.”
7. tradition / sendes ikke rundt – står ved døren
Godkendelse af referat for februar.
Formanden informerer om vores bank forbindelse / skærpet krav
(vi skal nu have egen CVR nr og vi for brug en opdatering af vores retningslinjer i
den forbindelse)
Valg af en som opretter CVR nr.
8. Valg af betroede tjenere
OSS – Morten stiller op
Kasserer – Christian stiller op
Vicekasserer
Sekretær
Webmaster
OI forkvinde Charlotte stiller op.
Litteraturansvarlig suppleant
Ad.hoc udvalg Workshop ”sociale medier og vores vejledende principper”
9. Rapporter og Ønsker fra grupperne
– Drøfte opstart af grupperne
10. Rapporter fra underudvalg
OSR/OSS – rapport fra RSK online møde i april.
Kasserer
Konvent & camp – herunder konvent & camps hjemmeside.
kvindecamp
HI
OI / Helpline
11. Til beslutning:
Udsættes indtil grupperne har igen har kunne afholde
gruppesamvittighedsmøder:
Beholde vores domænenavn namidtjylland.dk
Nytårsfest 2020
Byde ind på service konferencen 2022 hvis der ikke er et andet området som
byder ind.
12. Evt. Mail adresser
13. Næste møde 9. august og ny dagsorden.
14. Sindsrobøn
Kommende OSK møder 2020
9. august
11. oktober, 6 december

1. Sindsrobøn
2. Præsentationsrunde herunder afbud

Formand: Gert
Næstformand: Theis
Kasserer & litteratur: Asger
OSR: Lars
Sekretær:
OSS:
H&I Formand Kenny
O&I Formand: Ingen formand
webmaster suppleant
Konventformand og servicekonference:
Frokost:

GRS Randers: ”Hold det enkelt” Kenny & GSS Nikolai
GSR Viborg ”Livet leves” Katrin & GSS Morten
GSR Viborg” Free Spirit Albert & GSS
GSR Aars ”På banen” Christian & GSS Morten
GSR Silkeborg ”Grib nuet” Michael
GSR Århus ”Sammen kan vi: afbud
GSR Århus; ”Håbet”
GSR Horsens ”Basis tekst” Søren GSS
GSR Holstebro ”Living clean”
Observanter:
Carl Erik & Rune

Afbud: Thorkil , Anders, Charlotte,
I alt fremmødte: 14
3. Oplæsning af de NAs 12 koncepter.

Læst af Christian

4. Oplæsning af ”Bare for i dag.”
Læst af Carl Erik
5. 7 tradition
i alt: 164,00 kr
6. Godkendelse af referatet.
Referatet for februar blev godkendt,
7. Formanden informerer om vores bank forbindelse.
Valg af betreodetjerner som opretter CVR nr. følgende mail bliver tilknyttet vores
CVR nr: kasserer.midt@nadanmark.dk
Theis blev valgt til at tage ansvar for at oprette vores CVR nr.
Opdatering af vores retningslinjerne vedr. vores bankforbindelse, så de kan
godtkende dem. Formanden for bemyndelse til at opdaterer vores retningslinjer.
Odateringer af vores retninglinjer aflægges der rapport om på næste OSK
møde.
8. Valg af betroede tjenere - OSK mangler følgende betroede tjenere:
OSS – Morten blev valgt – på valg igen feb. 2022
Kasserer – Christian stiller op, fremlagde service CV
Vicekasserer
Sekretær
Webmaster
OI forkvinde Charlotte stiller op.
Litteraturansvarlig suppleant
Ad.hoc udvalg Workshop ”sociale medier og vores vejledende principper”
Konvent & camp formand/kvinde

Følgende poster på valg i dag:
OSS – Morten blev valgt
OI forkvinde Charlotte blev valgt.
Følgende poster er på valg på næste OSK møde den 9 aug.
Kasserer:
Stort tak til Thorkil for den service han har lavet for OSK.
Stort tak til John for den service har lavet for OSK.

9. Rapporter og ønsker fra grupperne, opstart af grupperne.
Herunder tilbage meldning vedr er udsat til næste OSK møde i august.
Input vedr vores hjemmeside, domænenavn, Nytårsfest 2020
byde ind på service konferencen 2022
Hold det enkelt gruppen Randers,
Er fortsat lukket ned.
Ved at undersøge mulighed for at komme ind i nuværende lokaler evt om fredag, foreslået
af dem vi lejer lokalerne af, da lokaerne er tomme i weekenden og derved mindre
mulighed for evt virus af oveleve.
Online møderne har gået godt mange har været glade for dem. Online mderne i Randers er
lukket ned på 04.06.20
Nye i NA: mandag torsdag lørdag
Nye i gruppe mandag torsdag lørdag
Gns: mandag:
Gns Torsdag:
Gns Lørdag
Donation til OSK
Ønsker til OSK:
Sammen kan vi gruppen Århus onsdag.
Afbud for GSR – gruppen har åbnet op igen fra onsdag den 10.06.20
de var 15 til mødet i onsdag, stor glæde ved at mødet er åbnet op igen.
Nye i NA:
Nye i gruppen:
Gns :
Donation til OSK:
Ønsker til OSK:

Håbet gruppen Århus Søndag: i
Nye i gruppen:
Gns:
Donation til OSK:
Ønsker til OSK:

Grib nuet gruppen tirsdag og fredag Silkeborg: Michal
Gruppen er åbnet op igen fra den 09.06.20, de kan væres ca 16-18 namedlemmer.
Nye i NA: tirsdag fredag
Nye i gruppe tirsdag fredag
Gns: tirsdag:
Gns: fredag:
Donation til OSK:
Ønsker:
Livet leves gruppen mandag Viborg:
Gruppen er fortsat lukket, søger størrer lokale
Nye i NA:
Nye i gruppen:
Gns :
Donation til OSK:
Ønsker til OSK:
Free spirit gruppen Torsdag Viborg GSR Albert
Gruppen er fortsat lukket, søger størrer lokale
Nye i NA:
Nye i gruppen:
Gns :
Donation til OSK:
Ønsker til OSK:
Af banen gruppen onsdag Aars:
Gruppen åbner op igen på onsdag den 17.06.20, der vil kunne være ca. 30 til mødet.
Nye i NA:
Nye i gruppen:
Gns :
Donation til OSK:
Ønsker til OSK:
Basis tekst gruppen torsdag Horsens.
Gruppen har fundet et større lokale, da det nuværende lokale max kunne være 16, da
gruppen ofte har over 25 til mødet. Dato for åbning af møde er ikke på plads d.d.
Nye i NA:
Nye i gruppen:
Gns :
Donation til OSK:
Ønsker til OSK:

Living clean gruppen Torsdag Holstebro:
Nye i NA:
Nye i gruppen:
Gns :
Donation til OSK:
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 fra OSK
10. Rapporter fra underudvalg
OSR/OSS rapport: OSRer og OSS har fået nye mail:
osrmidtjylland@nadanmark.dk og ossmidtjylland@nadanmark.dk
Rapport fra RSK online møde i april:
Ikke opbakning fra alle område til at udvide tlf åbningstiden, derfor bliver helpline
åbningstiden fra kl 18-22 fortsat den samme.
RSK mangler betroede tjenereVedr forespørgelse om vi evt. kunne afholde næste RSK til August.
Vi har RSK møde i november og beder derfor et andet område/gruppe om at tage ansvar
for dette.
Huske til næste OSR/OSS rapport til august mødet
Vi ønsker visitkort til helpline?
Byde ind på RSK mødet november 2021?

Evt byder på service konferencen 2022 (i uge 13) ?

Rapport Konventkommitéen 2020 ”Velkommen ombord” fra den 31 juli – 2 august
Konvent & camp 2020 er aflyst på grund af covid-19
Der har været afholdt to konventmøder.
Programmet som er færdig udarbejdet, bliver flyttet til næste år samt samme logo og
tema.
Logo og tema ”Vi får frihed til at leve” for 2021 som er godkendt af konvent komitten,
flyttes til konvent & camp 2022.
Konvent & camps hjemmeside er blevet flyttet over på NA danmarks hjemmeside.
Se link https://www.nadanmark.dk/konvent-og-camp/
Vi har følgende nye mail til vores event i området eventmidt@nadanmark.dk
Vores domænenavn namidtjylland.dk - viderestiller til vores område hjemmeside på
nadanmark.dk
Kvindecamp.
Blev aflyst på grund af covid-19 – alle forhåndreg. har fået deres penge tilbage.
H&I rapport: Ny mail adresse til hi: hi.midt@nadanmark.dk
Der har ikke været afholdt nogle hi møder,de sidste tre mdr p.g.a covid-19
Hi tager kontakt retspsykiatrisk afd. og høre om de igen vil have besøg af vores HI.
Møder på en retspsykiatrisk afd. i området:
Møder på en behandlingsinstitution:
Kasserer rapport: Ny mail til kasserer: kasserer.midt@nadanmark.dk
Kasserer har haft problemer med at få konto udtog sendt fra RSK, tager kontakt til OU
formanden for bede ham om at sende kontoudtog.
Asger lovede regnskabet ca. 01.07.20 . Regnskabet bliver sendt rundt på vores OSK mail
liste når regnskabet er modtaget fra vores kasserer.
INFO: mobilbetaling OSK hovedKonto (Donationer): 65687
Aktivitetskonto:37319
Litteraturkonto: 51593
Kvindecamp: 632682

OI rapport: OI har fået ny mail adresse: oi.midt@nadanmark.dk

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.
11. Til beslutning:
Beholde vores Domænenavn namidtjylland.dk
Nytårsfest 2020
Byde ind på service konferencen 2022
Afholde RSK mødet november 2021?
12. Evt. Formanden informerer om vores nye mail adresser
Snak om forståelsen at myndighedernes anbefalinger, at vi skal holde social afstand og
følge myndigheders anbefalinger.
Et medlem påpegede om at stoppe sladder i fællleskabet.

13. Næste møde 9. august 2020 kl. 11 – 14.00

Vi besluttede der ikke bliver afholdt nogen workshop på næste OSK-møde
i stedet aflægges der rapport vedr. vores bank forbindelse /CVR nr

Dagsorden til OSK mødet den 9 august
Ny dagsorden:
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sindsrobøn.
Præsentationsrunde herunder afbud.
Oplæsning af de 12 koncepter.
Oplæsning af ”Bare for i dag.”
7. tradition
Godkendelse af referat
Vores bankforbindelse
Valg af betroede tjenere
Kasserer – Christian på valg.
Vicekasserer
Sekretær
Webmaster
Litteraturansvarlig suppleant
Ad.hoc udvalg Workshop ”sociale medier og vores vejledende principper”
udsættes indtil videre.
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 og ny dagsorden.
14. Sindsrobøn.

Skal drøftes/med ud i grupperne
Vi mangler følgende betroede tjenere i OSK
Kasserer – Christian på valg
Vicekasserer
Sekretær
Litteraturansvarlig suppleant
Beholde vores Domænenavn namidtjylland.dk
Nytårsfest 2020
Byde ind på service konferencen 2022
Afholde RSK mødet november 2021?
Med ud i grupperne vedr. RSK
Mangler flere betroede tjenere

indsendte GSR & GSS rapporter på næste side

GSR/GSS Rapport

Dato:14-6-2020

Gruppens navn
Grib nuet
Mødedag
Tirsdag og fredag
Møde tidspunkt
Tirsdag (19.00-20:15) fredag (19:00-20:00)
Lille søgade 10
Adresse
Post nr. / by
8600 silkeborg
Sekretær
kim
Kasserer
Michael E.
Mødeledere /suppleant
Michael L./ simon
GSR/GSS
Michael E.
Kaffe M/K
Skiftende ( hvem der kommer først)
Litteratur
Michael E.
Indkøb af kaffe, krus mm
Skiftende ( men mest iben)
Indkøb af litteratur mm
Michael E.
Ny i NA: 3
Ny i Gruppen: 14
Gennemsnits fremmøde: 15,4
Donation til OSK Midtjylland: 0 kr
Hvordan går det i gruppen? Vi mener at møderne går fantastisk

Ønsker til OSK: bede om at appellere om at holde den gode tone og opførsel ude i grupperne

I kærlig serivce & fællesskab

Michael E.
GSR/GSS
GSR/GSS-rapporten mailes til sekretæren senest dagen inden kommende OSK-møde :

osk.sekretar@gmail.com

