
Dagsorden OSK-Syddanmark d. 7/3 2021. Kl. 10-14. Entreprenørvej 2. 7000 Fredericia.  

1. Sindsrobøn - Anette 

2. Visionerne oplæses. - Jesper  

3. Koncepterne oplæses. - Liz 

4. Retningslinje nr. 6 oplæses. -Dorthe 

5. Præsentations runde.  

Jesper, formand HI Syd, Odense – Berit, GSS, søndagsgruppen, Haderslev – Rikke, GSR, 

mønsterbryderne, Haderslev – John GSS, how and why, Esbjerg – Anette, GSR håbet, Esbjerg – 

Anette, GSS survivor, Esbjerg – Per, GSR, Survivor, Esbjerg – Betinna, GSR ønsket, Esbjerg – Liz, 

Litteratur sup. GSS håbet, Esbjerg – Dorthe, ordstyrer OSK syd, Fredericia – Casper, sekretær standin 

OSK syd, Haderslev. Jesper, IT ansvarlig OSK syd, GSR how and why. 

6. Afbud.  

Torben, litteratur ansvarlig OSK syd. – Emil, GSR hakunamatta, Odense – William, OSS, Haderslev – 

Carsten OSR, Odense – Tricia, Kasser i OSK syd –Benjamin, Helpline formand OSK Syd, GSR living 

clean, Esbjerg.  

7. Beslutningsdygtighed. 6 ud af 6. 

8. Godkendelse af referat fra november 2020.  

Jesper stillede op som HI syd formand – Anette som OI-formand. Der skal laves nye retningslinjer fra 

helpline.  

Da referatet ikke forefindes, kan det ikke godkendes. 

9. Ønsker, erfaringer, donationer fra grupperne og GSR. 272809, skriv hvilken gruppen donationen 

kommer fra. 

Survivor, Esbjerg 

How and why, Esbjerg 

10. Kasserer rapport.  

Intet at rapportere. Bankbeholdning er pt. 17571 kroner, konventbeholdning 31832 kroner 

11. Litteratur udvalg. 

Visit kort og nye living clean bøger.  

10/3 er Torben i kælder og kan udlevere litteratur, kontakt Torben. 

12. HI.  

HI er stadig lukket ned i hele Syddanmark, der ses frem til at der åbnes op igen. Karina er trådt ned 

og Jesper har stillet op som HI-formand. Der er stadig mulighed for at ansøge om at lave HI arbejde. 

Jesper eller Anette kan kontaktes hvis man ønsker at modtage en indmeldes blanket. Der er 

mulighed for service. 

Der skal laves retningslinjer for HI syddanmark. 



13. OI. 

Anette har stillet op som OI-formand. 

Der skal laves retningslinjer for OI syddanmark. 

14. Help line.  

Der er i gang med at blive udarbejdet nye retningslinjer, det ligger færdig til næste OSK-møde, der er 

mulighed for service i helpline.  

15. IT ansvarlig. 

Nye mail. Der er ikke kommet tilbagemelding ang. Nye e-mails, hvis grupperne ikke modtager mail, 

så kontakt Jesper. Formanden er sygemeldt og fraværende, internetudvalget står stille pt grundet 

internet ansvarlig er sygemeldt. 

Ønsket i Esbjerg har ikke modtaget mail.  

Syd.osk.web@nadanmark.dk 

 

16. 7 tradition. 272809, mærk betaling 7.  

17. OSR Syddanmark.  

Der er RSK møde inden næste OSK, derfor er der blevet udarbejdet en OSR-rapport. Stigende 

opbakning til online OSK møder, der er få poster der mangler at blive besat.  

Helpline er under opbyggelse og er ved at udforme nye retningslinjer. 

Sokna 13 var en stor succes, med høj mødedeltagelse, åbnings og hovedspeak bliver lagt op på 

nadanmarks hjemmeside. Der ønskes flere danske speaks på hjemmesiden. 

Bog projekt om na’s historie i Danmark, der ønskes feedback fra grupperne. 

Lydbogen basis tekst kommer til afstemning om at ligge gratis tilgængelig på nadanmarks 

hjemmeside, dog uden mulighed for download. 

18. Betroede tjenere på valg.  

Anette er valgt ind som OI-formand, der er sendt service CV ud, enstemmigt vedtaget. 

Jesper er valgt ind som HI syd formand, der er sendt service CV ud, enstemmigt vedtaget. 

Der mangler sekretær og suppleant til OSK. 

Der mangler en ordstyrer suppleant til OSK. 

Bettina er ordstyrer til næste OSK, dog uden at stille op. 

Der mangler en kasser suppleant til OSK. 

Per stiller op som kasser suppleant til OSK til næste OSK Syddanmark møde.  

19. OSK-Syddanmark retningslinjer. (Ad-hoc udvalg)  

mailto:Syd.osk.web@nadanmark.dk


Rettelser af nye retningslinjer er blevet sendt ud. Ad-hoc udvalget kontaktes så de reviderede 

retningslinjer kan sendes ud og stilles til godkendelse til næste OSK.  

20. Kommende event.  

Der opfordres til at de enkelte grupper laver walk and talk. 

Den 12/3 fejres der 1års fødselsdag af Viborg online, med speaker jam. 

21. Forslag til afstemning. 

Vi godkender at lydfiler bliver lagt op på nadanmarks hjemmeside, dog uden mulighed for download. 

22. NA relaterede meddelelser med til grupperne. 

Der skal formidles til alle grupper at der er mulighed for at lave service i OSK og RSK, posterne kan 

findes på nadanmarks hjemmeside. 

Chatten på online møder kan benyttes til at informere om mulighederne for service.  

Syd.osk.web@nadanmark.dk 

23. Evt.  

Forslag til investering i bærbar til sekretærposten i OSK, Jesper indhenter tilbud til næste OSK 

24. Ny tid og sted for næste møde i OSK-Syddanmark.  

2/5 kl. 9.45 Hvis Danmark er åbnet er det på Entreprenørvej 2 i Fredericia, hvis ikke bliver det på 

zoom. 

25. Godkendelse af referat.  

Referat er godkendt. 

26. Sindsrobøn. 
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