
Referat OSK-Syddanmark online møde d. 3/5 2020. 

 

1. Sindsrobøn. 

2. Koncepterne oplæses af; William. 

3. Visionerne oplæses af; Heidi. 

4. Præsentations runde.  

William GSR søndags gruppen Haderslev, Paul GSR torsdags-gruppen Odense, 

Camilla observant Esbjerg, Carsten OSR Syddanmark og midlertidig ordstyrer 

OSK Syddanmark, Jesper GSR How and Why Esbjerg, Anette GSR Håbet 

Esbjerg, Marie Louise OI-formand Syddanmark, Berit observatør Haderslev, 

Brian GSR Håbet Odense, Runar GSR Lillebælt gruppen Middelfart, Sanne GSR 

Kvindegruppen Fredericia, Carina HI formand Syddanmark, Per GSR Survivor 

Esbjerg, Liz litteraturansvarlig suppleant OSK Syddanmark og GSS Håbet 

Esbjerg, Maj GSR fredags gruppen Vejle, Heidi Suppleant for Andreas GSR 

Banebryderne Fredericia, Mogens observatør, Rikke GSR Mønsterbryderne 

Haderslev, Torben litteratur ansvarlig OSK Syddanmark, Dorthe sekretær OSK 

Syddanmark. 

Afbud. Emil GSR Odense, Andreas GSR Banebryderne Fredericia, Benjamin 

GSR Living Clean Esbjerg. Carsten GSR mandags-gruppen Odense. 

 

5. Beslutningsdygtighed. 8 ud af 8. 

 

6. Dagsorden på online møde i dag. Dagsorden er godkendt. 

 

7. Online møder. Fremtidens Fysiske møder.  

Vi burde følger sundhedsstyrelsens henvisninger. Ingen forsamlinger over 10 

personer. Prøve at stå sammen i NA Syddanmark om nogle fælles 

beslutninger. Der bliver holdt private møder med under 10 personer pt. Vores 

fælles velfærd kommer først, det er vel ok at holde private møder, så længe vi 

opfylder retningslinjerne fra sundhedsstyrelsen. Forskellige holdninger om 

dette. God debat med forskellige meninger.  

Hvad gør vi når sundhedsstyrelsen åbner op for større forsamlinger? 

Vi må holde øje med OSK siden på internettet og derefter indkalde til et 

ekstra møde. Med kun et punkt på dagsorden som hedder møder. OSK 



Syddanmark midlertidig ordstyrer, Carsten, indkalder til dette møde når der er 

klare udmeldinger fra regeringen. 

 

8. OI. Holder online møde lørdag d. 9. maj kl. 12 på zoom, zoom link bliver lagt 

op på OSK siden på internettet. Brugernes basar er aflyst. International 

overdosis dag også aflyst. Økonomi bliver overført fra RSK konto til OSK-

kontoer og får herefter nyt hævekort. 

 

HI. Det står helt stille. På HI regions møde blev der stillet forslag om at brede 

budskabet om service til HI. Der er lavet en oplysnings seddel, denne bliver 

lagt op som fil på OSK-siden, så den kan deles på vores online møder. HI 

Økonomi, HI flytter også bank fra RSK til OSK Syddanmark. 

Der mangles meget service til når Danmark lukker op igen, specielt kvinder.  

 

Litteratur udvalg. Der er fortsat åben for litteratur salg første onsdag i 

måneden kl. 18 i kælderen på Vendersgade Fredericia. 

 

9. OSR. Budget møde til sidste RSK-møde. Der har været bankskifte i områderne. 

Syddanmark er et godt forbillede for andre områder. Godt arbejde. Tak. Vi 

havde penge på en konto i RSK, OSR regner med at der er styr på dette. 

Årsregnskab fra RSK blev godkendt.  

 

Pamflet en ressource i samfundet er ved at blive rettet til af OI Nordjylland.  

 

OU. Guiding principle er ved at blive oversat. De første 3 traditioner er oversat 

og kan findes på NA Danmark hjemmeside. 

Der er spørgsmål fra RSK om hvor mange Living clean kladde bøger vi 

forventer at skulle bruge fra nu og et år frem? 

 

HI Danmark meldte at der bliver holdt regionsmøder 3 gange om året. OI-

formænd fra hele landet bliver for fremtiden inviteret med, deres kørsel bliver 

dækket af HI Danmark. Der er lavet aftaler om hvordan der kan laves aftaler 

om sponsor/sponsi i fængslerne.  

 

IT-udvalg. Der arbejdes på at få et samarbejde med NA Sverige omkring 

udarbejdelsen af en ny hjemmeside i Danmark. 



 

Ønske fra Syddanmark om en beskrivelse af forløb omkring tidligere RD. Der 

er ved at blive skrevet et forløb ned omkring tidligere RD i RSK. Der er lavet en 

afdragsordning med tidligere RS så politianmeldelse er aflyst. 

 

Der er stor mulighed for service til RSK-service. Ledige poster er Formand, 

næstformand, Kasserer og vice kasserer, OI-formand, Internet formand, Vice 

sekretær. 

 

EDM i Egypten til sen sommer er udskudt på ubestemt tid. 

Verdenskonference er udskudt på ubestemt tid. 

 

RSK beder om der findes lokaler og folk der kan lave service til RSK møder i 

2021, dette skal med ud til grupperne. 

 

Alle områder kan byde ind til at lave service konference i 2022. 

 

OSR ytre at han ikke føler sig godt nok klædt på fra OSK Syddanmark. Der er 

fuld forståelse for dette. GSR skal nok blive bedre til at bruge tid til at fortælle 

hvad de ønsker skal med til RSK og måske skrive dette til Carsten. Forslag om 

at vedhæfte referat fra RSK-møderne til vores referat. Per laver et forslag til 

ny GSR rapport. 

 

10. Valg af betroede tjenere. 

IT-Web ansvarlig for OSK Syddanmark. Paul stiller op.  Der stemmes. Paul er 

enstemmigt valgt. Tillykke. 

OSS. William stiller op. William er enstemmigt valgt. Tillykke. 

HI formand. Carina stiller op. Der stemmes. Carina er enstemmigt valgt. 

Tillykke. 

Dorthe stiller op som ordstyrer til næste fysiske OSK Syddanmark møde. 

 

11. Med til grupperne.  

Manglende betroede tjenere i OSK Syddanmark. Ordstyrer og ordstyrer 

suppleant. 

 



Manglende betroede tjenere i RSK. Formand, næstformand, kasserer, IT-

formand, Vicesekretær. 

Folder fra OI og HI. Bliver lagt op på OSK siden af Marie Louise, så kan de deles 

på vores online og kommende fysiske møder. 

RSK møder i 2021. 16-18 April 2021, 20-22 August 2021 og 19-21 november 

2021. 

Service konference i 2022, slutningen af marts. 

 

12. Næste OSK møde søndag d. 5/7 2020. kl. 10:00 Vendersgade Fredericia. 

 

13. Evt. Hvordan får vi informationer ud til de enkelte medlemmer GSR i området, 

også dem der ikke er på interne sider på internettet.  

Der forslås et mail-system til alle betroede tjenere/alle grupper/GSR i OSK 

Syddanmark.  

Møderne i OSK-Syddanmark bliver lagt op på NA Danmarks hjemmeside. 

Referater og lignende bliver også lagt ud til alle på NA Danmarks hjemmeside.  

Paul ny it-formand tager kontakt til Jesper ang. Admin til OSK internetsiden.  

 

14. Sindsrobøn. 

        

  

 

 


