Referat OSK-Syd Danmark. Søndag d. 5/5 2019.
1. Sindsro bøn.
2. Koncepterne læses op af: Marie Louise.
3. Visionerne læses op af: Maj.
4. Retningslinje nr. 10 oplæses af: Ellen.
5. Oplæsning af 4. koncept af: Ellen.
6. Præsentations runde.
Runar formand for OSK syd Danmark, Tricia kasserer OSK syd Danmark. Anette GSR how and
why Esbjerg, Per GSR survivor Esbjerg, Maj GSR Fredags gruppen i Vejle, Peter, Kristian GSR
gruppen Onsdags blues i Vejle, Carsten GSR mandags gruppen Odense og OSR Syd Danmark,
Emil GSR Sindsro gruppen Odense, Jimmy GSR mandegruppen Fredericia, Kåre GSR Lillebælt
gruppen Middelfart, Kenneth GSR Håbet Odense, Morten GSR step by step Odense, Marie
Louise
nomineret til OI formand, Dorthe sekretær OSK Syd, Heidi GSR (k)vinderne Fredericia, Nina
observator, Liz Litteratur suppleant OSK syd Danmark, Torben Litteratur ansvarlig OSK syd
Danmark, Jesper GSR Bare for i dag Odense, Sisse GSR weekend og hvad så Fredericia, Ellen
GSR askepot Odense.
7. Afbud. Zebina HI formand, Carina HI næstformand, Andreas GSR banebryderne Fredericia,
Rikke GSR Haderslev, Christina GSR håbet i Esbjerg, Darma GSR traditionerne tro Varde.
8. Beslutnings dygtighed.
12 ud af 14.
9. Oplæsning og godkendelse af OSK referat fra d. 10 marts 2019.
Referatet godkendes.
10. Ønsker, erfaringer og donationer fra grupperne og GSR.
Der deltig 14 GSR i mødet.
Donationer fra; Mandags gruppe i Odense, Gruppen Askepot i Odense, Tirsdags gruppen i
Odense, Lillebælt gruppen I Middelfart, survivor gruppen i Esbjerg, fredags gruppen i Odense,
torsdags gruppen i Odense, Banebryderne i Fredericia. Kvinde gruppen i Odense.
Spørgsmål:
Hvem skal vi kontakte ang. mødelister. Svar: Ret henvendelse til Tricia,
Webmastersyddk@gmail.com eller skriv direkte på hjemmesiden.
Hvordan går det med hjemmeside? Svar: Hjemmesiden fungerer, den er stadig under
opbygning,
men bl.a. mødelister m.m. fungerer.
Oversættelser? Svar: How and why ny bog er kommet og sættes til salg for 100 kr. Living
clean er
færdig men RSK er ved at finde trykkeri m.m.
Mobilpay direkte til OSK? Svar: Nummeret er: 17504, det koster et gebyr på 25 øre pr.
transaktion.
11. HI.
Vi er fortsat på Søby Søgård en gang om måneden. Nyborg en gang om måneden. Nyt møde på
ny
åben afdeling på Søby Søgård. Det er svært at finde nye folk til service. Der er ca 25 registrede
på
listerne, men der kommer kun en fast team på ca 5 personer. Sønder Omme kører rigtig godt,
de er

et fast team og hver gang en ny speaker. Det skaber tryghed at de er et fast team.
12. OI.
Marie Louise er nomineret som OI formand. Er der interesse for OI arbejde så kontakt Marie
Louise, der bliver afholdt et møde første uge i juni 2019. Fast dato kommer senerer.
13. Help line.
Der mangler stadig service i området. De andre områder dækker fortsat ind. Tidligere
Formand for
Help line Syd Danmark, Anita, mener ikke at være blevet oplyst om at hun ikke er formand
mere.
Dette skal ud i grupperne.
14. Litteratur udvalg.
Hvordan og hvorfor er kommet som bog nu og kan købes for 100 kr.
15. Internetudvalg.
Hjemmesiden er oppe at kører.
16. Fælles internet gruppe (Addict NA Syd danmark) Godkendelse af retnings linjer. Hvordan
forholder vi os i forhold til traditionerne.
Retningslinjer er indskrevet på Addict NA Syd Danmark. Den forbliver som en lukket gruppe.
PT
er gruppen hemmelig. Gruppen er for NA medlemmer. Der stemmes og gruppen vedtages.
17. Kasserer rapport. Overskud fra konventer m.m. skal tilbage til OSK Syd Danmark.
Det ser fortsat godt ud. Der er købt litteratur for 11000 kroner. Der er sendt 2613 kroner
videre til
donationer til RSK.
Der er indhentet regnskab til danske bank for 2018 og 2019 til danske bank og dette er
godkendt.
Økonomi fra Esbjerg konvent er i OSK.
18. OSR Rapport. Nyt fra RSK?
Det var et godt møde i Ålborg. Service konference bliver afholdt i Randers d. 31 januar til d. 2
februar 2020. I nogle områder bliver de enkelte grupper spurgt om de vil betale transport for
GSR.
OSR forslår at OSR bliver sendt med til konference. For at styrke service for GSR vil det være
en
god ide at sende de enkelte GSR afsted til en service konference. Tricia forslår at der bliver
slået
op på ny internet side om service konference. Der er nedsat et ad hok udvalg i RSK til at lave
program for service konferencen.
Oversættelses udvalg. Det er besluttet at ny bog hvordan og hvorfor kommer til at koste 100
kroner. Der søges efter et nye trykkeri til living clean. HI fungerer godt i hele landet.
Internet udvalg. Der er oprettet helt ny hjemmeside. Der gøres alt for at den nye side bliver en
sikker og god side.
RSK overtager udgivelsen af tringuide.
100 bare for i dag bøger doneres til HI.
Med til grupperne. Der mangler service og lokaler til kommende RSK møder. D. 17-19 april
2020.
d. 14-16 august 2020. Husk oplyse om service konference. Kasseren i OSK mener det er en
stor

udfordring at skulle vælge nye bankforbindelser.
19. Betroede tjenere. På valg:
1. RSK-OSS
2. Sekretær suppleant.
3. kasserer suppleant.
4. OI formand, Marie Louise er nomineret. Der stemmes og hun vælges. Tak for service.
5.OI suppleant, help line formand.
6. næstformand OSK Syd Danmark indtil januar 2020. Ellen stiller op og nomineres.
20. Event.
Camp living clean d. 14-16 juni.
Unitydag Odense d. 6 juli.
21. Forslag til afstemning. Ingen.
22. NA relaterede meddelser til gruppen.
Manglende service poster. OSS Syd Danmark. HI. Kasserer suppleant OSK syd Danmark.
Sekretær suppleant OSK syd Danmark. Help line formand.
RSK mangler formand april 2020. RSK Næstformandspost, RSK Sekretær 2, RSK oversættelses
udvalg,
Info om Service konference 2020.
Det virker hvordan og hvorfor ny bog kan købes for 100 kr.
23. EVT.
Vores retningslinjer er sendt videre til RSK. De er rodet og ikke til at finde rundt i. Vi, Tricia og
Dorthe kigger på opsætningen.
Forslag om at holde litteratur bliver holdt åben en ekstra gang, så der kan sælges litteratur
hver
måned.
OSR søger ny computer til når han deltager i RSK møderne. Forslag til næste OSK møde.
24. Ny tid og sted.
30/6 2019 kl. 10:00 for GSR og 10:15 til OSK møde med forbehold for om vi har lokalet i
Fredericia. Runar tager kontakt og finder ud af det.
25. Sindsrobøn.

