
Referat OSK-møde Syddanmark 1 nov. 2020

1. Sindsrobøn: 
Gennemført.

2. Visionerne oplæses: 
Blev læst op af Daniel.

3. 12. koncept oplæses: 
Blev læst op af Andreas.

4. Retningslinje nr. 5 oplæses: 
Blev Læst op af William.

5. Præsentations runde: 
John, GSS i How and why i Esbjerg – Jonas, GSR i Sammen kan vi i Åbenrå – Jesper, GSR i How and 
why i Esbjerg - Lis litteratursuppleant OSK Syddanmark – Anette, GSR i Håbet i Esbjerg og 
panelleder i HI Sønder Omme – Daniel, GSR i Lillebæltsgruppen i Middelfart – Jan, GSR i  
Mandagsgruppen i Fredericia - Torben litteraturansvarlig OSK Syddanmark– Benjamin, GSR i Living 
clean i Esbjerg og Help line formand for Syddanmark – Annette, GSS i Survivor-gruppen i Esbjerg, 
William OSS, Carsten OSR i OSK Syddanmark, Dorthe ordstyrer OSK Syddanmark, Andreas – GSR i 
Banebryderne i Fredericia og Sekretærsuppleant i OSK Syddanmark.

6. Afbud: 
Per, GSR i Survivor-gruppen i Esbjerg. Emil, GSR i Hakuna Matata i Odense, Tricia – kasserer i OSK 
Syddanmark.

7. Beslutningsdygtighed: 
9 ud af 10

8. Godkendelse af referat fra juli 2020: 
Referatet er godkendt.

9. Ønsker, erfaringer og donationer fra grupperne og GSR: 
Donationer fra Lillebæltsgruppen i Middelfart, Suvivor-gruppen i Esbjerg, How and why i Esbjerg, 
Håbet i Esbjerg.

10. Kasserer rapport: 
Der er mulighed, for at tage fat i Tricia, hvis man har brug for hjælp til mobilepay.
Kasserer rapport, vil blive lagt op på NA hjemmeside.

11. Litteratur udvalg: 
Alt er på lager, så bare køb køb køb. 

12. HI: 
Hi kan stadig forsætte i Sønder Omme statsfængsel.
HI-formand ikke repræsenteret.

13. OI: 
Er ikke repræsenteret.

14. Help line: 
Det går godt i Help line. Help line formand, vil blive bedre til at sende vagtplaner ud i god tid. Der 
er altid plads til flere service-hænder.

15. Internet udvalg. (Skal vi vælge en IT ansvarlig?): 
Der er forslag, om at lave vores internetside om.
Der er mulighed for at grupperne, kan komme med ønsker, til hvordan vores hjemmeside skal se 
ud. Der er mulighed, for at komme med forslag til: farver, forside, menu, videoer, billeder, osv.



Man kan henvende sig, til GSR’erne i de forskellige grupper. 

Jesper bliver valgt, som IT-kontakt for OSK Syddanmark – Jesper vil tage kontakt med IU-formand, 
for at blive opdateret på opgaven.
Ydermere giver Jesper et go, til IU-formand for det forslag, der er lavet, som ny forside til 
Syddanmarks hjemme.

16. 7. Tradition: 
Indsamlet.

17. OSR Syddanmark:  
Der er nedsat ad hoc-udvalg, til at undersøge en APP, som ligger inde med misvisende NA-
informationer. 
OSR Syddanmark tager dette med til RSK.

-Gammel RD’er er begyndt, at betale tilbage på afdragsordning.

Hvordan står det til i OSK: Det er blevet mere strømlinet og målrettet. 
OI & HI-formændene er savnet på OSK-møderne. 
Der er ros til vores nye ordstyrer, som gør et godt stykke arbejde, for at opretholde rammer.

18. Betroede tjenere på valg:
Sekretær i OSK Syddanmark, Andreas opstiller og fremviser service CV:
Andreas stiller op som sekretær – Afstemning enstemmigt – Andreas er valgt ind.
Sekretær suppleant, Casper opstiller og fremviser service CV:
Casper sekretær suppleant, han er her ikke.
Årligt valg til januar, Kasserer og OSR:
- Carsten genopstiller som OSR. 
- Tricia genopstiller som kasserer. 

19. Retningslinjer omkring politianmeldelse i OSK Syddanmark. (ad hoc-udvalg)
Ad hoc-udvalget mødtes for en lille månedstid siden, og lavede retningslinjer, som blev læst op af 
Benjamin. Der er blevet besluttet at disse retningslinjer, bliver sendt ud til en hver GSR på nyt mail 
system, så man kan gennemlæse det, og mærke efter på, om vi vil have disse nye retningslinjer 
skrevet i OSK Syddanmarks retningslinjer. 

20. OSK Syddanmarks retningslinjer (ad hoc-udvalg)
Kommer med på næste OSK-møde.

21. Ny struktur i OSK Syddanmark. (nyt mail system)
Vores IU-formand har lavet nye mailadresse, til en hver grupperne af OSK-Syddanmark, der 
mangler dog mailadresser til: IT, ordstyrer, litteratur, OSR, kasserer, OI, HI, sekretær, Help line.
Vores IT-kontakt, vil kontakte IU-formanden, om at få lavet mails til disse.

Der er kommet nyt mail system i OSK-Syddanmark. 
Adgangskoderne er op til den enkelte gruppe. Adgangskoder skal sendes til vores nye it ansvarlige.

22. Kommende event:
Survivor gruppen i Esbjerg afholder online speakerjam fredag d. 20.11.2020 kl. 18 - 21

23. Forslag til afstemning:
Der er ingenting.

24. NA relaterede meddelelser til grupperne:
- Det er vigtigt, at vi tager med ud til grupperne, om der er nogen som har forslag, og ønsker til 



NA’s hjemmesides ændring.
- Der er lavet et nyt mailsystem, til hver gruppe i Syddanmark, og det er her op til hver enkelte 
gruppes samvittighed, hvad koden skal være til denne mail.
- Der er mulighed for service RSK: Formand, næstformand, sekretær to, vicekasserer, og OI-
formand. Så mangler OU betroede tjener.
- Der er mulighed for at lave service i Help line Syddanmark, og der mangler en næstformand.
- Der mangler en sekretærsuppleant, en kasserersuppleant, og en ordstyrersuppleant i OSK-
Syddanmark.
-Der er årligvalg til OSR, og kasserer i OSK-Syddanmark i januar.
- Hvis man er i tvivl, om retningslinjerne Covid-19, kan de findes på NA’s hjemmeside. 

25. Evt:
- Der vil tages en beslutning, om næste OSK-møde skal foregå, på zoom eller fysisk, når 
regeringens 4 ugers restriktioner er overstået.  
- OI og HI formændene, er savnet i OSK-Syddanmark. OSR’eren vil tage kontakt til dem, og invitere 
dem ind eller hører, hvordan og hvorledes.

26. Ny tid og sted for næste møde i OSK Syddanmark:
Entrepanørvej 2, 7000 Fredericia D. 03.01.2021 kl. 10.00 – 14.00

27. Godkendelse af referat:
Referatet er godkendt

28. sindsrobøn:
Done.


