Referart OSK møde d. 30.06.2019

1. Sindsrosbøn
2. Konceptere blev læst op af Emil.
3. Visionerne blev læst op af Lis
4. retningslinje blev læst op af Andreas
5. Oplæsning af 5. koncept af Annette.
6. Præsentations runde:
Runar: OSK formand, Annette GSR "How and why" (Esbjerg), Anne er observatør, Benjamin GSR for en ny
Gruppe "Living clean"(Esbjerg), Jimmy GSR "Mandemøde"( Fredericia), Morten GSR Torsdagsgruppen "step by
step" (Odense), Kristian GSR Onsdags gruppen "Blues"(Vejle) Brian GSR "Mandags Gruppen" (Odense), Carsten
OSR, Emil GSR Søndags gruppen "Sindsro" (Odense), Zebina formand for HI, Andreas GSR
"Banebryderne"(Fredericia), Sisse GSR lørdagmøde "weekend og hva så"(Fredericia), Ellen GSR l Lørdags
Gruppen "Askepot" (Odense) Marielouise OI formand, Torben literaturansvarlig, Jesper afløser for
"mønstrebryderne"(Haderslev), Liz GSR for "håbet" Tirsdags Grp (Esbjerg), Tricia, Kassere og internetansvarlig.
7. Afbud fra Jesper GSR for tirsdag grp i odense, Heidi GSR kvinde grp i fredericia, Kenneht GSR fredags grp i
odense, Mai GSR fra fredags grp vejle, per GSR fredags grp souvier esbjerg.
8. Beslutnings dygtighed.
11 ud af 12
9. Rettelse af referat fra OSK møde d. 05.05.2019
Godkendt
10. Ønsker, erfaringer og donationer fra grupperne og GSR.
GSR'er har besluttet af klappe af donationer til sidst.
Der er donationer fra grupperne.
De er i Haderslev ved at starte et møde om lørdagen.
En grp deler deres erfaring med at oprette boks i mobilepay, til fordel for 7. tradition.
Der ønskes opdateret literaturliste til nette til print.
11. litteraturudvalg.
Der er usb-stik til basic / how and why kommer på usb, pris 100 kr.

12. HI
HI bruger rigtig meget energi på at få folk med, det er tungt at samle folk nok til HI. Der mangler rigtig rigtig
meget opbakning !!
Søby er i tvivl om de ved hvad NA er, så HI vil bruge tid på at sætte dem ind i det, Sønderomme kører godt.
13. OI
De har afholdt deres første møde, som var rigtig godt. OI har fået næstformand (Emil Odense)
Relavante mission for OI er at brede budskabt.
OI beder om 6000 til budget for at kunne lave OI arbejde iform af kørsel mm.
OI formanden har taget kontakt til OI sverige for at hører, hvordan de gør for at brede budskabet.
Der stilles spørgsmåltegn med helpline, der henvendes til tidligere snakke om helpline.
14. Helpline.
Ellen melder fra på Helpline, OI formanden behøver ikke at gøre noget, fordi der er nogen som tager telefonen.
Der mangler stadigvæk en helpline-formand for syddanmark.
15. Internetudvalg
Tricia har stadig ikke adgang til nette, refaret er kommet på fra sidste møde.
Hvis man har noget til nette kan man kontakte Tricia eller gøre det direkte på nettet.
16. Kasserer rapport
Efter det er blevet vedtaget at man kan tage op til 2 kroner pr kørte kilimeter, er udgifterne stiget.
Kørselprisen pr. kørte kilimeter, skal tages op i RSK, for OSK-syddanmark ønsker at at prisen bliver sat ned til 1
krone eller billigeste transport mulighed og at folk kører sammen istedet for flere biler.
Afstemning i OSK om kørselprisen pr, kørte kilometer fra 2 og ned til 1 krone på næste OSK møde.
OSK Medlemmer opfordre kørsel, på den mest billige måde.
OI formand, har behov for 1881 til dvs. og det blev godkendt.

17. OSR rapport. Nyt fra RSK
De søger stadig et bud om lokaler og folk til madlavning fra d 17.04.2020 til d. 19.04.2020 og 14.08.2020 til d.
16.08.2020 til RSK møde, det kan være i de forskellige byer i Syddamark.
En servicekonference, bliver afholdt i Randers d. 31.01.2020 til d. 02.02.2020 det er for alle som laver service i
NA. Hvis grupperne ikke har råd til at sende deres GSR afsted, kan man søge om penge i OSK, til rejse, ly og
mad. GSR'erne skal tage med ud i grupperne at de må sparer op til at kunne sende deres GSR afsted, hvis
gruppen ønsker det.
18. Betroedet tjenere på valg

Ellen er valgt til næstformand af OSK syddanmark.
Andreas stiller op som sekretær suppleant.
Kasserer supleant og helpline formand er stadigvæk på valg.
19. Event.
Junitydag d. 06.07.2019
20. Forslag til afstemning.
Foreslag om restaktivt forlængelse af OSK møde. Det blev vedtaget af forsætte mødet til det er slut.
Der bliver forslået at man kan komme og hente literatur d. første onsdag i de lige måneder kl 19.00 på
Vendersagde 63, 7000 Fredericia i kælderen, udover det litteratur, som man kan få udleveret på et OSK møde.
For at få litteratur kommer der en mail, som bliver lagt op på Addict's syddanmark. (Facebook)
21. NA relareret meddelelser til grupperne.
Mobilepay boks
De søger stadig et bud om lokaler og folk til madlavning fra d 17.04.2019 til d. 19.04.2019 og 14.08.2019 til d.
16.08.2019 til RSK møde, det kan være i de forskellige byer i Syddamark.
En servicekonference, bliver afholdt i Randers d. 31.01.2020 til d. 02.02.2020 det er for alle som laver service.
Hvis grupperne ikke har råd til at sende deres GSR afsted, kan man søge om penge i OSK, til rejse, ly og mad.
GSR'erne skal tage med ud i grupperne at de må sparer op til at kunne sende deres GSR afsted, hvis gruppen
ønsker det.
22. Eventuelt.
Der er ikke flere basic tekst, men de bliver bestilt.
Der er ikke flere hvide nøgleringe, de bliver også bestilt.
Der stilles forslag om at lade 7. tradition gå rundt på et hvert OSK møde.

23.
Næte OSK møde er d. 08.09.2019 fra kl 10.00 til kl 1300.
24 refaerat godkendt?
Godkendt.

