OSR rapport
Region Danmark
www.nadanmark.dk
Område:

Post adresse:

Dato:

OSK Midtjylland

9/8-2020

Bestyrelse:
Formand: Gert

Næstformand:Theis

Sekretær: pt. ingen

Kassere: Christian

OSR: Lars

OSS: Morten

Litteratur: Asger

Underkomiteer:
H.I. Formand:Kenny

O.I. Formand: Charlotte

Helpline: Asger

Konventformand: pt. ingen

Internet Ansvarlig: Michael

Grupperne:
Antal GSR på OSK mødet: 5

Hvor mange grupper i området:
13 gr. / 15 møder

Hvilke byer:
Århus, Horsens, Holstebro, Viborg, Silkeborg, Randers, Aars, Skive og Herning.

Områdes økonomi:
Bankbeholdning: 14.446,80kr.
Kontant: 5.192.00kr.
Aktivitets konto: 30.500,00kr.
Donation til RSK:

OSK:
Hvordan fungere OSK:
OSK fungere rigtig godt, en vigtig informations kilde/bindeled mellem gr.
Enormt netværks styrke i et stærkt OSK...

Underkomiteer:
HI Midt: Ligger stille pga. Covid-19
OI Midtjylland: Er under opbygning. Charlotte valgt ind som formand/kvinde opstartsmøde og
budget planlægning undervejs.
Helpline: Kører rigtig fornuftigt kan dog altid bruge flere service kræfter

Event:
Skanderborg Konvent og camp 2020 blev ligesom så rigtig meget andet denne sommer også
aflyst, alt forberedende arbejde kan dog genbruges så det faktisk bare udskydes til 30/7-21 til
1/8-21
Nytårs fest 2020 er under overvejelse, da vi endnu ikke kender fremtiden om Covid-19

Hvad ønsker vi af RSK:
Vissit Kort gule Helpline hvem står for dem de er efterspugt i flere gr..
OU: oversætning af 12 koncepter.
Vi bakker op om frigivelse af lydbøger til NA.org gratis.

Andet:

Støtter op om Jonas til IU formand....

Støtter op om Andy som kasserer i RSK...

OSK midt vil gerne afholde et RSK i nov.2021
Service Konference 2022, Vi vil gerne stille os til rådighed, hvis ikke andre områder der byder ind...
Foreslag om Service Konference hvet år syntes vi er for tidligt. syntes vi lige skal prøve med hvert 2.
år en periode... Evt. en turnus ordning...
Bank forbindelse har skabt en stor arbejds opgave, da dette ikke har vist sig at være bare lige... vi er pt
blevet CVR. Oprettet og godkendt.. økonomi fremlagt og endelig godkendt så formalier er ved at være
på plads..
Vi ønsker at beholde vores domænenavn www.namidtjylland.dk

.
i kærlig service og fællesskab

___________________________Lars / Morten__________________________________
OSR/OSS

