OSK møde søndag 10 marts 2019.
Referat.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sindsrobøn.
Koncepterne oplæses af: Emil.
Visionerne oplæses af: Lone Josefine.
Retnings linje nr. 9 oplæses af: Jesper.
Oplæsning af 3. koncept. Ellen.
Præsentationsrunde.
Kenneth formand for OSK syd Danmark. Per GSR Survivor Esbjerg. Darma GSR traditionerne
tro Varde. Kenneth GSR Håbet Odense, Jesper GSR tirsdags gr Odense, Carsten GSR
mandags gr i Odense og OSR i OSK syd Danmark, Emil GSR søndags Odense, Jimmy GSR
mande gr Fredericia, Andreas GSR banebryderne Fredericia, Morten GSR torsdags gr step
by step Odense, Zebina HI formand syd Danmark. Dorthe sekretær i OSK syd Danmark.
Kristina GSR tirsdags gr Håbet Esbjerg, Liz litteratur suppleant OSK syd Danmark. Marie
Louise Odense, Torben litteratur ansvarlig i OSK syd Danmark. Heidi GSR i k(vinderne) i
Fredericia, Liza GSS i Lillebælt gr i Middelfart, Lone Josefine Odense, Line GSS sammen kan
vi Åbenrå, Mikkel Åbenrå, Ellen GSR askepot gr Odense, Runar næstformand i OSK syd
Danmark. Tricia kasserer og internet ansvarlig i OSK syd Danmark.

7. Afbud. Sisse GSR Fredericia. Carina HI næstformand. Rikke GSR Haderslev, Anette GSR how
and why Esbjerg.
8. Beslutningsdygtighed. 9 ud af 13.
9. Oplæsning og godkendelse af OSK referat fra d. 6. januar 2019.
Rettelse under HI. Det er ikke HI der stiller spørgsmål om kørselspenge, kun næstformand.
Uforståeligt omkring hvad der kræves for at være HI, vi skal være i stand til at møde
medlemmer i øjenhøjde. Det er et referat af hvad der snakkes om ikke hvad der kræves.
Referatet er godkendt.
10. Ønsker, erfaringer og donationer fra grupperne og GSR.
Der deltog 16 GSR og 3 observander.
Donationer fra: Håbet Esbjerg. Lillebælt Middelfart. Tirsdags gr Fredericia. Askepot Odense.
Kvindemødet Odense. Det iranske danske kombi gruppe, Odense. How and why Esbjerg.
Mandemøde Fredericia. Søndags gr Odense. Håbet Odense. Torsdags gr step by step
Odense. Sammen kan vi Esbjerg. Survivor Esbjerg.
Kilometer penge. Tages op under evt.

Survivor gruppen spørger om det er ok at lukke grupperne til konventer. Tages under evt.
24 nye på de forskellige møder, flot.
11. HI.
Søby mødet blev aflyst sidst, der sker misforståelser, der arbejdes på at rette op det.
Nyborg kan det mærkes at der er kommet ny behandling, der kommer desværre ikke så
mange indsatte. Vi er på ny afd. I Sønder Omme og det kører rigtig godt.
Der mangler fortsat service, der kommer folk hver gang, men er ofte de samme
medlemmer der laver service. Kriminel forsorgen gør en stor indsats og mener det er godt
der bliver holdt HI møder.
12. OI.
Vi har i lang tid været uden OI. Der blev taget initiativ til møde i Odense. Der deltog ca. 10
personer. Marie Louise Odense nomineres til formand for OI. Retningslinjerne til OI
formand gennemtænkes til næste OSK syd Danmark møde, nyt punkt til næste møde.
13. Help Line.
Pt er der ikke nogen Help Line formand. Tag det med i grupperne. Vi er koblet på de andres
Help line, så telefonerne bliver taget og der er service.
14. Litteratur udvalg. Er der kommet ”Bare for i dag”? og ”intro guide”?
Der er bestilt meget og næsten alt er her. Der er ikke flere hvide nøgleringe, mangler
gruppen kan man skrive på OSK information på internettet. Det bliver skrevet på OSK siden
på internettet når der kommer ny litteratur.
15. Internetudvalg. Hjemmesiden er lukket ned pga. virus. Mødelister er tilgængelige. Der
arbejdes på at lave ny side. Rettelser til mødelisten skal gives til Tricia mail adr.
triciasalo22@gmail.com Regnskab og referat ligger fortsat i OSK internet gruppen.
16. Fælles internetgruppe for NA Syd Danmark. (Addict NA Syd Danmark). Siden skal være et
link mellem GSR de enkelte grupper og OSK syd Danmark. Det er tanken at siden skal være
et informations forum. Tricia inviterer i første omgang alle hun er venner med. Kenneth og
Tricia kan tilføje medlemmer. OSK syd Danmark skal godkende retningslinjer m.m. til næste
OSK syd Danmark møde, vi kan komme med spørgsmål næste møde. Spørgsmål om det er
i orden i forhold til vores traditioner. Kommer på som punkt til næste møde.

17. Kasserer-rapport.
Ny computer er indkøbt. Der skal blot installeres skriveprogram.
Der er fortsat plus i regnskabet. 2808 kroner er sendt videre til RSK.

Banken og staten har fokus på vores økonomi, de vil gerne være sikker på at vi ikke
hvidvasker penge. Dette betyder at vi skal indlevere regnskab for 2018, der skal også være
regnskab for konventerne. Regnskab skal være tydeligt fra konventerne. Husk at være
mere opmærksom på grundige regnskaber.
Det vil være en stor fordel for kasseren at vi betaler med mobilpay. Transparente
regnskaber skaber tydelighed.
Overskud fra de enkelte aktiviteter skal tilbage til OSK syd Danmark, så der ikke ligger
penge i grupperne/konvent komitéerne. Pengene kan altid søges igen. Punktet tages op til
næste OSK syd Danmark møde.
18. OSR Rapport. Nyt fra RSK? Er der nyt om ”Living Clean”, How and Why” og ”traditions
arbejdsbog?
Living clean, er næsten færdig som kladde, der skal findes et trykkeri.
How and why bogen er stoppet i Bruxelles, så den kan ikke købes nogen steder pt.
Spørgsmål til oversættelses udvalg ang. Traditions arbejdsbogen, arbejdet er i gang men
det tager tid da det er et stort arbejde.
RSK mangler områder til afholdelse af møder i 2020. Er der nogen grupper der vil ligge
lokaler og service til 2020? Datoer er 17-19. april, 14-16. august, 13-15. november 2020.
Dette skal tages med grupperne. Der er ca. 12 medlemmer.
OSR rapport, der bliver gået ud fra sidste regnskab. Donationer er ikke med i RSK regnskab.
19. Betroede tjenere. På valg:
1. RSK-OSS.
2. Sekretær suppleant.
3. Kasserer-suppleant. Carina er normineret. Hun trækker sig.
4. OI formand. Marie Louise er normineret
5. OI suppleant. Help-Line formand.
6. Kenneth trækker sig som OSK syd Danmark formand, Runar som er nuværende
næstformand overtager formandsposten indtil januar mødet 2020.
7. Der mangler en næstformand indtil januar 2020.

20. Event. Orientering om kommende Event og om konvent i Esbjerg.
Konvent i Esbjerg. Der var rigtig mange mennesker, super godt konvent, der var 240
forhåndsregistreret, 309 var indregistreret.
Unity dag d. 6. juli 2019. Det bliver afholdt i hus 88, Blangstedgård. Der er lavet budget og
der søges om 17.000 kroner. Der stemmes og budgettet bevilliges.
Banebryderne i Fredericia holder 25 års fødselsdag tirsdag d. 19 marts. Åbent møde.

Camp living clean i Esbjerg.
21. Forslag til afstemning.
22. NA relaterede meddelser til gruppen.
Manglende service poster. HI henvendelse til Zebina, Carina eller Liz.
Har en normineret til OI posten Marie Louise.
RSK skal holde møde d.17-19. april, d. 14-16. august og d. 13-15. november 2020. De
mangler lokaler og folk der vil lave service. De er ca. 12 personer.
Unitydag d. 6. juli
Camp Living Clean i Esbjerg d. 14-16. Juni.
Banebryderne i Fredericia holder 25 års fødselsdag d. 19 marts.
Ros for de donationer der er givet til OSK.
Help- Line fungere telefonen bliver taget, der mangler Help- Line formand.
Hvis der er ændringer i mødelisten skal vi rette henvendelse til Tricia. Eller på
hjemmesiden.
God ide at vi betaler donationer og litteratur til OSK syd Danmark med mobil pay.
23. Evt. Der er blevet arbejdet med traditionerne i Odense i en work shop. Dem der har været
med vil gerne give det videre hvis nogen har brug for det.
Spørgsmål til at lukke møderne til konvent eller camp. Tidligere er der henvist med en
seddel på døren til mødet eller en person der står ved mødet og tager folk med til
konventet. Der bliver snakket for og imod, stemningen er at ingen grupper lukker, vi skal
være der for den addict der stadig lider og den enkelte der har brug for vores møder. Det
bryder vores traditioner at lukke et møde.
Kørsel, kilometer penge. Det er en enkeltes holdning ikke HI holdning at der gives for lidt i
kørsel, punktet burde have været under evt. Det er op til en selv om man tager op til 2
kroner pr. kørt kilometer. Det tilføjes i vores retningslinjer at vi må tage op til 2 kroner pr.
kørt kilometer.
24. Ny tid og sted. Søndag d. 5. maj kl 10:00 for GSR og herefter OSK møde. I frivillighuset i
Fredericia.
25. Sindsrobøn.

