
Dagsorden OSK-Syddanmark d. 2/5 2021. Kl. 10-14. Mødet foregik på Zoom 

 

1. Sindsrobøn – Annette  

 

2. Visionerne oplæses. - Annette  

 

3. Koncepterne oplæses. – Annette 

  

4. Retningslinje nr. 6 oplæses. – Annette 

  

5. Præsentations runde. Rikke, GSR, mønsterbryderne, Haderslev – John 

GSS, how and why, Esbjerg – Annette, GSR håbet, Esbjerg – Anette, GSS 

survivor, Esbjerg – Per, GSR, Survivor, Esbjerg – Betina, Ordstyre stand inn, 

OSK syd – Liz, Litteratur sup. GSS håbet, Esbjerg - Jesper, IT ansvarlig OSK 

syd, GSR how and why, Esbjerg – Tricia kassere OSK syd – Torben litteratur 

ansvarlig OSK syd. 

  

6. Afbud. Dorthe ordstyre OSK syd. 

 

7. Beslutningsdygtighed. Ja 4 ud af 4 

  

8. Godkendelse af referat fra marts 2021, godkendt efter mødet i marts. 

 

9. Ønsker, erfaringer, donationer fra grupperne og GSR. Håbet Esbjerg 

donere 500 - Hvordan skal vi forholde os hvis der kommer krav om corona 

pas, spørgsmål fra How and why, Esbjerg (se under eventuelt) 

 

10. Kasserer rapport. Intet at rapportere. Bankbeholdning er pt. 8209,- kroner, 

konventbeholdning 31832 kroner.  

 

11. Litteratur udvalg. living clean bøger kommer den 3/5, der er købt 

litteratur for 12.000,-   

Onsdag den 5/5 kl. 18 er Torben i kælderen og kan udlevere litteratur, mønter 

og nøgleringe. 

 

12. HI. Retningslinjer, udsættes til næste møde. 

 

13. OI. Retningslinjer, sendes ud inden næste møde, OI Syddanmark har ikke 

mødtes, har fået egen E-mail, der arbejdes på at få oplysninger på 

hjemmesiden. 

 

14. Help line. Retningslinjer sendes med referatet, godkendes evt. på næste 

møde. 

 

15. IT ansvarlig. Nye mail. Der er ikke kommet tilbagemelding ang. Nye e-

mails, hvis grupperne ikke modtager mail, så kontakt Jesper.  

Der mangler IT Formand i RSK, udvalget mødes den 16/5  

Jesper kan kontaktes på syd.osk.web@nadanmark.dk  

mailto:syd.osk.web@nadanmark.dk


 

16. 7 tradition. 272809, mærk betaling 7.  

 

17. OSR Syddanmark. Udsat til næste møde.  

 

18. Betroede tjenere på valg. Der mangler en OSS’er. Der mangler sekretær 

og suppleant til OSK. Der mangler en ordstyrer suppleant til OSK. Bettina 

stiller op som ordstyre suppleant, service CV sendes ud inden næste møde. 

Der mangler en kasser suppleant til OSK. Per stiller op som kasser suppleant 

til næste OSK Syddanmark møde, service CV Sendes ud inden næste møde.  

 

19. Kommende event.  

 

20. Forslag til afstemning. Der findes en computer indkøbt til sekretæren, 

Tricia undersøger hvor den er.   

 

21. NA relaterede meddelelser med til grupperne. Der skal formidles til alle 

grupper at der er mulighed for at lave service i OSK, der mangler en ordstyre 

suppleant, OSS’er, sekretær og en sekretær suppleant. 

Der er RSK møde igen den 20-22/8 i sundhedscenteret i Haderslev, Ledige 

poster: Formand, næstformand, vice kassere, OI formand og vice formand. 

Der er startet et nyt møde op i Svenborg, Stenbruddet 5 onsdag fra 19-20  

 

22. Evt. Hvis der kommer krav om corona pas til møderne, indkaldes til et 

ekstraordinært OSK møde. 

I referatet fra RSK står der: 

 Det er ikke op til den enkelte gruppe om vi overholder de regler der er 

udstukket fra regeringen, ang. forsamlings forbud. RSK opfordre alle grupper 

til at følge myndighedernes anvisninger. 

 

23. Ny tid og sted for næste møde i OSK-Syddanmark. 4/7 kl. 9.45 på 

Entreprenørvej 2 i Fredericia.  

 

24. Godkendelse af referat. Referat er godkendt.  

 

25. Sindsrobøn 


