Referat af OSK-møde d. 03.11.2019

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

Sindsro bøn – blevet gennemført.
Koncepterne oplæses af: ”Carsten”
Visionerne oplæses af: ”Dorthe”
Retningslinjerne nr. 13 oplæses af: ”blev ikke læst op”
Oplæsning af 7. koncept: ”Benny”
Præsentationsrunde –
Runar formand for OSK Syddanmark, Per GSR ”survivor” Esbjerg, Benny GSS ”blusen” Vejle, Jane
GSR ”mandags gruppen” Fredericia, Sisse GSR ”weekend og hvad så” Fredericia, Carina
næstformand HI Syddanmark, Dorthe sekretær OSK, Andreas GSR ”banebryderne” Fredericia og
sekretær suppleant OSK, Emil GSR ”sindsro” Odense, Carsten OSR Syddanmark, Torben
litteraturansvarlig OSK Syddanmark, Heidi GSR ”Kvinde gruppen” Fredericia, Benjamin GSR ”Living
clean” Esbjerg, Liz GSS ”håbet” Esbjerg og litteratur suppleant OSK Syddanmark, Christian GSR
”Blusen” Vejle, Malte GSR ”søndags gruppen” Haderslev, Mikkel GSS ”sammen kan vi” Åbenrå,
Kasper GSS ”onsdags gruppen” Haderslev, Aron GSR ”sammen kan vi” Åbenrå, Jesper GSR ”bare for
i dag” Odense, Tricia kasserer OSK Syddanmark,, Jimmy GSR” mandegruppen” Fredericia, Maj GSR
”fredags gruppen” Vejle, Brian GSR ”mandags gruppen” Odense , Jesper GSR ”How and why”
Esbjerg.

7. Afbud – Morten GSR torsdags gruppe Odense, Maria Louise OI-formand, Ellen næstformand OSK,
Rikke GSR Haderslev, Anette GSR Håbet Esbjerg, Kenneth GSR fredagsgruppen Odense, Zabina HI
formand.
8. Beslutningsdygtighed: 12 ud af 15

9. Oplæsning og godkendelse af referat fra 8 september 2019 – Rettelse, Andreas stiller ikke op som
OSS. Referatet er godkendt.
10. Ønsker, erfaringer og donationer fra grupperne og GSR:
Donationer: Mandagsgruppen Odense, Banebryderne Fredericia, Sammen kan vi Åbenrå, Håbet
Odense.
Ønske: Flyers om OI og HI som kan ligge fremme i grupperne.
Nogen grupper søger penge til servicekonference og de er i tvivl om hvad de skal betale selv. Hvad
kan de søge?
11. Kasserer rapport:
1. Bilag 1 – tallene ser fine ud, men der er 240 Kr. i overskud, Måske en donation der ikke er
registreret.
2. Vi skal være en forening for at have en bank tilladelse. Tricia ønsker 2 mand mere for at kan
skrive under, fordi der er et lovkrav at man skal være 3 for at skrive under. Trisha foreslår at oprette
bank i Nordea, med mobil pay og CVR nr. til d. 01.01.2020 med to hævekort. Forslaget er vedtaget
med 12 stemmer. Jimmy og Per melder sig medunderskrivere.
3. Bilag 4 og 5 HI og OI- budget er godkendt med ekstra margin.

Forslag om at donationerne til RSK bliver i OSK til årsregnskaberne er slut i slutning i 2020. Forslag
vedtages.
4. Der er besluttet at der kan søges 500 Kr. til grupper, der ikke selv har økonomi til det, til
servicekonferencen i Randers. Der er kun for et gruppemedlem pr. gruppe. Ansøgningen skal ske
senest d. 11.11.2019 til OSK Syddanmark.
5. Vi har vedtaget at hæve konventkontoen fra 25000 til 35000 Kr.
6. SOKNA’s budget er godkendt.
12. Litteratur udvalg: Vi venter på pakker, som kommer på tirsdag, og der er mulighed for at komme
den først onsdag i december kl. 1800, som er på Vendersgade 63, 7000 Fredericia.

13. HI: Det kører rigtig godt, men der er behov for nogen flere folk på gulvet til at bringe budskabet
videre. Det har HI behov for at bliver meldt i grupperne. Der bliver forslået at HI
servicerepræsentanter kommer ud i grupperne til møderne og bruger lidt tid til at forklarer, hvad HI
er.
HI formanden går af og Jesper fra Odense melder sig til ny HI næstformand, og Carina opstiller som
ny HI formand.
mumm72@gmail.com – man kan kontakte Carina fra HI omkring, hvad det måtte være.
14. OI: Har lige afholdt en workshop, omkring de 12 koncepter.
OI søger forslag fra grupperne, til hvad de skal bruge deres tid til det næste års tid. OI afholder
møde igen lørdag d 30.11.2019 kl. 1100 i Odense.
15. Help line: Der er erfaring med at Help line telefon Syddanmark ikke bliver taget eller sat tilbage fra
telefonsvarer, når der bliver ringet op.
Der bliver forslået at Help line telefonen åbner kl. 1700 i stedet for kl. 1800 grundet
mødetidspunkterne rundt omkring i Syddanmark. Det bliver taget med til RSK.
16. Internet udvalg: Trisha har meldt fra som internet ansvarlig.
Hvis man har behov for rettelser i mødelister, så skriv venligst til mødelisteansvarlig. Han findes på
nadanmark.dk under ”kontakt” så vi hele tiden har en møde listerne opdateret. Dorthe kontakter IT
ansvarlig fra RSK om de vil sætte vores referat op på NA Danmarks hjemmeside indtil vi får ny IT
ansvarlig.
17. 7. Tradition: Dorthe sender penge ind med mobilepay 310,50 kr. i kontant.
18. OSR. Nyt fra RSK:
Guiding pricippels: 1 og 2 tradition er oversat. Ligger på NA`s hjemmeside under OU/print selv, til
fri afbenyttelse.
Der er gang i en del oversættelse, som er lagt ind på NA`s hjemmeside under RSK.
Der mangler folk til oversættelses udvalg, kriterier er gode engelsk kundskaber.
Mangel på betroede tjenere: Formand fra april 2020. Kasserer fra april 2020. Sekretær suppleant.
Med til RSK fra OSK Syddanmark: Der stilles spørgsmål til pris på copy right. Forslag om at rykke
help line telefon fra 1800 til 1700, da de fleste møder i Syddanmark starter kl. 1900.

19. Betroede tjenere på valg:
Andreas trækker sig fra OSS.
Jimmy melder sig som kasserer suppleant. (på valg til næste OSK Syddanmark møde)
Jesper er valgt af HI som næstformand for HI Syddanmark. Carina tiltræder som formand frem til
næste valg.
Benjamin er blevet valgt til Help line formand i en prøve periode på 6 måneder.
Dorthe har nomineret Andreas, som sekretærsuppleant for RSK. (på valg til næste RSK- møde)
Runar melder fra som OSK-formand, og Ellen træder til da hun er næstformand.
20. Event:
Servicekonference 17 – 19 januar i Randers.
Speakerjam D. 15. november i Nørrebrogade 102, 6700 Esbjerg.
Esbjerg konventkomiteen mangler rigtig meget opbakning til service, de afholder service møde
omkring konventet søndag d. 10.11.2019 kl. 1100
21. Forslag til afstemning:
Forslaget om pauser i OSK-mødet hver 50 min og 10 minutters pause er blevet vedtaget. OSKmødet starter 10 minutter efter GSR mødet.
Forslaget om at fjerne oplæsning af referat er vedtaget. Fremover er det kun rettelser i referat på
dagsorden. Den enkelte der deltager i OSK mødet opfordres til at læse referat inden mødet.
22. NA relaterede meddelelser til grupperne.
OSR’en opfordre GSR’erne til at formidle OSK referaterne fra OSK-møderne, så grupperne bliver
informeret, om hvad der foregå i OSK.
Speaker jam D. 15. november, Nørrebrogade 102 Esbjerg.
HI vil gerne bede om taletid de enkelte grupper for at videre formidle omkring hvad HI laver.
Kontakt person Carina mail: mumm72@gmail.com
Regionsmøde i HI lørdag d. 09.11.2019 kl. 1200 Frivillighuset i Fredericia.
Esbjerg konventkomite søger service og mangler service folk til næste konvent. Næste møde er d.
10.11.2019 kl. 1100 i Nørrebrogade 102, 6700 Esbjerg.
Der mangler service i OI de afholder et møde 30.11.2019 man kan få mere information igennem
mail: Oisyddanmark@gmail.com
Der mangler en OSS’er i OSK Syddanmark.
Næst formand til Help line.
Formandsposten er på bud i OSK.
Service konference 17-19 januar 2020 i Randers. Ansøgninger om midler til servicereference fra
GSR’erne inden d. 11.11.2019 til OSK.
Servicefolk i RSK

23. Eventuelt: OSR’en søger en computer til RSK- arbejde.
24. Ny tid og sted: d. 05.01.2020 kl. 1000 i frivillighuset 63, 7000 Fredericia.
25. Godkendelse af referat: referatet er godkendt.
26. Sindsrobøn.

