
Referat fra OSK Syddanmark D. 5 juli 2020. 
 

1. Sindsro bøn. 
 

2. Koncept 10 oplæses af; Anette. 
 

3. Visionerne oplæses af; Tricia. 
 

4. Retningslinje nr. 3 oplæses af: Dorthe 
 

5. Præsentations runde: 
 Carsten midlertidig ordstyrer i OSK Syddanmark og OSR Syddanmark. Anette GSS fredags  gruppen i 
Esbjerg. John GSS How and why i Esbjerg. Jesper GSR how and why i Esbjerg.  Torben litteraturansvarlig OSK 
Syddanmark. Benny GSR Keep it simpel i Vejle. Rikke  observatør Vejle. Benjamin GSR living clean Esbjerg og 
formand for help line OSK  Syddanmark. William GSR for søndags gruppen Haderslev og GSS onsdags 
gruppen  mønsterbryderne Haderslev og OSS i OSK Syddanmark. Dorthe sekretær OSK  Syddanmark. Andreas 
GSR banebryderne Fredericia og GSS fredags gruppen Fredericia og  sekretær suppleant OSK Syddanmark. Tricia 
kasserer OSK Syddanmark, Per GSR survivor  Esbjerg. Anette GSR håbet Esbjerg. Liz GSS håbet Esbjerg og 
litteratur ansvarlig suppleant  OSK Syddanmark. Runar GSS Lillebælt gruppen Middelfart. 
 

6. Afbud: 
 Casper GSR Mønsterbrydere i Haderslev, Rikke GSS Mønsterbryderne i Haderslev. Paul IT  formand OSK 
Syddanmark og GSR torsdag gruppen Odense. Emil GSR Hakuna Matata  Odense. Carsten GSS Odense. Brian 
GSR mandags gruppen og håbet Odense. Carina HI  formand OSK Syddanmark. Marie Louise OI formand OSK 
Syddanmark. Jesper HI  næstformand OSK Syddanmark.  
 

7. Beslutnings dygtige GSR: 
 7 ud af 8. 
 

8. Godkendelse af referat fra marts 2020.  
 Godkendt. 
 

9. Ønsker, erfaringer og donationer fra grupperne. 
 Donationer: Banebryderne Fredericia, How and Why Esbjerg, Survivio Esbjerg, Lillebælt  gruppen 
Middelfart.   
 
 Ønsker fra grupperne. 
 Ang. NA hjemmeside, kan der ikke gøres noget ved siden, den er forældet og ustruktureret. 
 Der er lavet en kanal på internettet, med speak og ligende, kan denne ikke komme under NA  Danmarks 
hjemmeside ?  
 

10. Retningslinjer i forhold til politianmeldelse i OSK Syddanmark. Punket skal på kommende dagsorden. 
 

11. Retningslinjer i forhold til punkter på kommende OSK Syddanmark. Retningslinjer skal redigeres og der er 
ved at blive lavet forslag til ændringer. Dette skal med som punkt på næste OSK Syddanmark møde. 

 
 

12. Kasserer rapport. 
 Regnskab fremlægges. Regnskab fra Esbjerg konvent er ikke på regnskabet. Der er overskud  fra konventet. 
Regnskab fra Esbjerg konvent bliver lagt op på NA Danmarks hjemmeside.  Der har været lidt ekstra udgifter i 
forhold til bankskift. Nyt mobil pay er oppe at kører. Skal  man i udvalgene bruge mobil pay eller bankkonto så skal 
man kontakte kasseren i OSK  Syddanmark.  
 Man kan i de enkelte grupper oprette en mobil pay konto igennem OSK og have en konto  der tilhører 
gruppen gennem OSK, så den enkelte gruppe bliver fri for at have en privat  konto i gruppen. 
  

13. Litteratur udvalg. 
 Der er købt rigeligt ind, der er alt. Vi tjener lidt på litteratur. Der er lavet nye prislister.  Prislisterne er videre 
sendt til IT formand. Hvordan og hvorfor og vejledning i trinarbejde  er nu tilgængelig på usb stik i Syddanmark.  
 

14. HI.  
Sønder Ommer er startet op igen.  
 



15. OI.  
Ingen repræsentanter fra OI. 
 

16. Help line.  
Er startet op igen. Der har været noget rod med om vi skulle være med i et rul i help line telefon linjen. Vi er nu med 
igen og det fungere rigtig godt. Lidt ærgerlig at tidsrummet er så begrænset, 18-22. Jane har trukket sig som 
næstformand i Helpline. Der mangler derfor en næstformand. 
 

17. IT udvalg. Er ikke til stede. 
  

18. 7 tradition. 272809 er nyt mobil pay nummer til OSK Syddanmark. (donationer og 7 tradition) 
  

19. OSR. 
 Næste RSK møde d. 14-16 august 2020 afholdes i Haderslev. Alle RSK møder er åbne for  alle NA folk. 
Overskrifter til næste RSK møde er: retningslinjer for fremtiden omkring  udvalg og håndtering af NA midler. 
 Oversættelses udvalg. ”Guiding principels” er ved at bliver oversat. Der er oversat 3  traditioner der kan 
findes på NA Danmarks hjemmeside.  
 Hvor mange living clean forventer vi at der skal bruges i fremtiden. Spørgsmål til litteratur  udvalget i 
OSK Syddanmark. I OSK Syddanmark har vi nok til året ud. 
 Manglende betroede tjenere i RSK.  
 Formand, næstformand, kasserer, Vice kasserer, IT formand, OI formand, Vice sekretær.  
 Der kan læses om de forskellige poster på NA Danmarks hjemmeside. Ansøgning og service  cv sendes til 
RSK sekretær.  
 Det er meget vigtigt at der findes en kasserer til RSK, da vores bankskifte og omlægning er i  gang og ikke 
færdiggjort.  
 Oversættelses udvalg mangler fortsat folk. 
 Der skal afleveres rapport til RSK om vores område: 
 -Der er stor villighed i området til service og der er godt fremmøde. Vi gør det rigtig fint. Vi  er ved at 
etablere en god og kærlig ånd, lad os tage det med videre i fremtiden. Vi er  udfordret i forhold til internet og 
hjemmeside m.m. vi har lige fået ny IT formand. Vi har  fokus på dette og det er med som punkt i vores dagsorden. 
Der bliver taget godt hånd om  nye i vores område. Ingen donationer til RSK.  
 
 

20. Betroede tjenere på valg. 
 Dorthe stiller op til ordstyrer posten. Det er enstemmigt afstemt at Dorthe er valgt som  ordstyrer. 
 

21. NA relaterede meddelelser til grupperne. 
 Der mangler betroede tjenere i RSK. 
 Der mangler en Help line næstformand i Syddanmark. 
 Der mangler betroede tjenere til konventet i Esbjerg, næste konvent møde er d. 9/8 kl. 11:00 Nørrebrogade 
102, Esbjerg.  
 ”Guiding principels” er ved at blive oversat. De første 3 traditioner ligger på NA Danmarks  hjemmeside.  
 Der mangler betroede tjenere til oversættelses udvalget i RSK. 
 Alle grupper har mulighed for at få en mobil pay gennem OSK, så de er fri for at have en  privat konto. 
Dette gøres ved henvendelse til OSK kasserer mail adr.  kasserer.osk.syddk@nadanmark.dk 
 Wold service er ved at skrive en ny bog ”spirutel principels” De mangler indput til hvad der  skal stå i 
bogen. Dette kan der findes der mere om på NA Wold service hjemmeside. 
 

22. Forslag til afstemning: 
 
 Forslag: Nye GSR i OSK Syddanmark får en service buddy. Løsning kunne være at der til  GSR mødet 
spørges om der er nogle nye og her findes der en service buddy. Dette er  vedtaget.  
 
 Forslag: At OSK Syddanmark får fastsat tidsplan for OSK mødet. Snak om hvad vi gør i  fremtiden. 
Forslag om en work shop om emnet. Forslag om at lave en fælles dagsorden  inden vi forlader mødet. Vi skal have fat 
i en ny fast struktur og kultur til møderne. Punkt til  næste OSK Syddanmark møde. 
 
 Forslag: GSR mappe til nye GSR. Mappen er opdateret og afleveret videre. Disse papir skal  gives til alle 
GSR og ”bo i de enkelte grupper”.  
 
 Forslag: at revurdere dagsorden. Dette kommer når vi gennemgår de nye retningslinjer. Ad  hoc udvalg 
udarbejder forslag og dette kommer på som punkt til næste OSK møde. 
 



 Forslag: Et OSK-syddanmark møde hver måned. OSR mangler at blive klædt på til  kommende RSK 
møde. Kunne man lave workshop og lignende hver anden måned. Er dette  et forslag? Måske skulle vi blive bedre 
til at lave ekstra online møder når der er noget ekstra  på dagsorden.  
 Erfaringer viser at selvom der kommer et ekstra møde vil tiden ikke blive kortet af.  
 Forslag om at vente på ny struktur og se hvad der sker med tiden, opfordring til at lave  online møder når 
behovet er der.  
 Der stemmes om forslag til et møde hver måned. Dette er nedstemt. 
 
 Forslag 12 tradition: Princippet går forud for personen. Kasserer føler sig udenfor, der er  blevet valgt 
ny IT formand under et online møde i covid 19 perioden. Denne person har  blokeret kasserer på internettet, så 
kasserer får ikke de relevante oplysninger der skal bruges  som kasserer. Der er noget galt når en post besættes af en 
der ikke overholder vores  principper og traditioner. Ingen skal holdes ude af vores fællesskab.  
 Dette burde ikke kunne ske. Vi har retningslinjer og traditioner der skal overholdes. Vi skal  være skarpere 
til at overholde vores egne retningslinjer og traditioner. Forslag at den  betroede tjener skal overholde traditioner og 
retningslinjer hvis personen ikke kan dette skal  vi forholde os til vores retningslinjer. Forslag at der skal rettes 
henvendelse til vedkommen. 
 Retningslinje 4c er oppe som overvejelse. Der stilles en mistillid fra forskellige GSR. Alle  skal føle sig 
velkommen i NA og OSK Syddanmark.  
 Der stemmes om at vi bruger muligheden for retningslinje 4c. Der er 2/3 stemmer for at  retningslinjen bruges, 
så det betyder at vores IT formand er suspenderet frem til næste  kommende OSK-Syddanmark møde. Der bliver 
taget kontakt til IT formand af Per.  
 Sekretær sender referat til kasserer og  hun sender referat m.m. videre til NA Danmark  hjemmeside. Og it 
formands koder bliver midlertidig spærret grundet suspenderingen.  Referat bliver først slået op efter samtale med IT 
formand.  
  

23. Spørgsmål fra GSR Mødet. 
 NA Danmarks hjemmeside: Kan den ikke laves om, den ligner noget fra oldtiden og den er  total rodet. 
Der arbejdes på det i RSK.  
 Vi beder vores OSR om at tage det med videre til RSK ang. mødeliste ansvarlig.  
 Der er lavet en kanal der hedder narcotics anonymous Danmark på you tube og der bliver  brugt NA`s 
logo. Det er en privat person fra Syddanmark der har lavet denne side.  
 Forslag om at personen kan møde op til et OSK Syddanmark møde og måske lave et forslag  om et 
underudvalg under OSK for at have denne side.  
 Narcotics anonymous Danmark er et varemærke som NA har købt. Så dette varemærke må  ikke bruges 
af enkeltpersoner, det er ulovligt. Der vil blive taget kontakt til personen fra Per. 
 OSR opfordres til at tage dette med til RSK. Forslag til RSK om en you tube kanal, for at  tiltrække de 
unge.  
 De speak der er der skal vel ind på NA Danmarks side? 
 

24. Punkt til næste dagsorden. 
 Mail system i OSK Syddanmark. Og nedlukning af OSK fb side. 
 Tricia tager kontakt til admin. på OSK siden og bliver med admin.  
 Årlig valg af: Litteraturansvarlig og suppleant, -Torben og Liz genopstiller Sekretær,  Andreas stiller op og 
kommer med service cv. 
 Datoer for forskellige workshops. - hvad skal med i grupperne, Ny dagsorden -struktur til  OSK 
Syddanmark møder.  
 Ad hoc udvalg: retningslinjer og nye retningslinjer vedr. politianmeldelse i service. 
 

25. Ny tid og sted. D. 6 september kl. 10:00 i Fredericia. 
 

26. Sindsro bøn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


