
Dagsorden OSK-Syddanmark søndag d. 6 november 2022  

kl. 09:45 

Sted: Sundhedshuset Fredericia, Dronningensgade 97 b. 7000 Fredericia 

 

1. Sindsrobøn – gennemført. 

2. Visioner for service oplæses – Rikke  

3. Koncepter for service oplæses-Liz 

4. Retningslinjer for OSK- Syddanmark nr. 4 oplæses-Per 

5. Præsentationsrunde. 

Berit GSR søndagsgruppen Haderslev 

Rikke GSR Mønster bryderne Haderslev 

Nanna GSS Det lille lys Faaborg 

Emil HI Formand  

Johnny GSR Living clean 

Rikke J Help line formand  

Glenn OI næstformand 

Jørgen GSR How and Why 

Trine observatør 

Cecilie GSR En ny chance Esbjerg 

Annette GSR Håbet Esbjerg 

Henning GSR Mandagsgruppen Odense 

Andreas GSR Banebryderne Fredericia  

Sabine GSR Det lille lys Faaborg 

Jan GSR Bare for i dag Fredericia  

Annette GSR Det lille mirakel Esbjerg  

Per Kasser suppleant OSK  

Liz Litteratur Suppleant 

Torben Litteraturansvarlig  

Emily GSR Mandag Fredericia 

Dorthe OSR Syddanmark og ordstyrer da denne post er ledig.  

 

6. Afbud- Chris formand for OI, Ida Sekretær Esbjerg, Morten Svendborg, Tricia kasser, Casper 

sekretær suppleant Esbjerg  

 

7. Beslutningsdygtighed- 12/12 

 

8. Godkendelse af referat- Godkendt 

 

9. Tilbagemeldinger og donationer fra GSR/GSS-forum- 

Donationer fra: Mønster bryderne Haderslev, søndagsgruppen Haderslev, lille mirakel Esbjerg, 

mandegruppen Fredericia.  



 

Kasserne i hver gruppe kan kontakt Per OSK Syddanmark kasserer, og blive vejledt i forhold til 

mobiloverførsler. På mail: kasserer.osk.syddk@nadanmark.dk 

 

10. Kasserer rapport. 

1810 kr. i donation, litteratur salg 5843 kr. Litteraturansvarlig har købt litteratur for 8644 kr. 

udgifter i 2 mdr.  4210 kr. donationer 7715 kr. 16.736 litteratur konto, gruppekonto (konvent) 

56.513 kr.  

Udførligt regnskab vil blive lagt op på hjemmeside hurtigst muligt. 

Anslået budget til SOKNA 2023 er 35.000 kr. søger om hævelse med 5000 kr. til 35.000 kr. Budget 

er godkendt. SOKNAs kassere bliver kontaktet af OSK. 

Emily er udvalgt som GSR til gennemgang af budget 2022, som skal revalideres. 

 

11. Litteratur ansvarlig. 

Alt litteratur er hjemme, antallet er lidt begrænset.  

Spiritual principles a day, prisforslag er fastsat til 120 kr. Kan ikke blive solgt uden oversættelse men 

kan købes privat www.na.ork under litteratur, så vi mangler oversættelses udvalg.  

Vejledende principper, ånden i vores traditioner er i trykken og kommer til at koster 75 kr.  

 

12. HI. 

Nyborg, går det godt og der kommer mange til møderne.  

Søby Søgård starter møde op på tirsdag d. 8/11, på den åbne og lukkede afdeling fra 17-18, vil 

foregå d. 2. tirsdag i hver måned. 

Sønder omme går møderne også godt. Budget for brændstof 5.700 kr. om året, for 2 møder i 

måned. 

Budget omkring udgifter hertil ca. 22.000 om året. 1833 kr. om måneden Evt. få startet 

mødeudvalg op.  

Forslag om at give budgettet  3-6 mdr. og se hvordan det går. 

 

13. OI  

Tæt samarbejde med Thomas fra Nordjylland.   Kontakt Oi.syddanmark@nadanmark.dk  for at 

hører om at være en del af OI.  

Afholdelse af OI træningsdage i december/januar i Fredericia, mere info vil blive givet her. Dato vil 

blive sendt ud til gruppernes e-mail. 

OI skal i gang med at få skabt samarbejde med læger, krisecenter, skoler, sygepleje og 

socialrådgiver.  

OI er i kontakt med OI England og Sverige, for at dele erfaringer. 

OI har en vision, om at gøre OI stærkt, og har derfor et ønske, om at lave en OI-gruppe service 

repræsentant. Det er en ide, som kommer fra Nordjylland. Evt. få lavet en flyer. 

 

14. Help line- Det går super godt, den nye omstilling fungerer bare. Telefonsvareren ligger i RSK, skal 

den aflyttes, til tlf. svare eller henvises til hjemmeside? Help line er blevet en del af RSK, der er 

blevet udvalgt en repræsentant, som tager med og deltager i RSK-møderne.  

Torveholderne har valgt ikke at være en del af dem der servicerer e-mailen, ønsker et andet udvalg 

varetager denne opgave. evt. kontaktformular om ønske om at blive ringet op. Tydelig opdeling af 

tlf. og e-mail. 

mailto:kasserer.osk.syddk@nadanmark.dk
mailto:Oi.syddanmark@nadanmark.dk


 

15. IT- Ingen IT ansvarlig i Syddanmark lige nu. IU formand overtager posten, opgaver frem til Januar. 

 

 

16. OSR.  

OSR’eren mangler en OSS’er, da OSR’eren har for meget til en person og ordstyrer mangler. 

OSR- rapport til næste RSK møde d. 18-20 november 2022. 

Tilbagemeldinger vedr. dr p1 podcast. 

Service i RSK: næstformand, sekretær 1 (Mia Nordjylland opstiller) sekretær 2, OI-formand, OU-

formand, vice kasserer, RDS.  

Mia er blevet valgt af os i Syddanmark som sekretær 1 i RSK. 

Mangler bud til service konference 2024. Ingen bud på OSK-møde i 2023. 

Det kan godt lade sig gøre med en sponsorbank, det kræver servicekræfter. Administratorer der 

kan tjekke op på evt. tilbage/-dødsfald. 

 

17. 7 tradition – gennemført. 

 

18. Betroede tjenere på valg i OSK-Syddanmark 

Webansvarlig, OSS, ordstyrer, ordstyrer suppleant, (løbende valg i forhold til retningslinjer skulle 

have været i september. Ordstyrer, sekretær og litteraturansvarlig.) 

 

19. Kommende event. 

SOKNA 1. weekend i marts mangler servicekræfter.  

How and Why holder 28 år fødselsdag i Esbjerg mandag d. 19/12 fra kl. 19-21, dørene åbner kl. 18. 

 

20. Forslag til afstemning- Ingen  

 

21. NA relaterede meddelser til grupperne.  

OI-mail, som er blevet sendt rundt. – Der opfordres til at afholde nogen servicemøder ude i 

grupperne, så vi kan blive klogere på service.  

Der opfordres til at grupperne sender pengene videre til OSK, så penge kan komme ud og arbejde 

blandt andet i HI.  

Der opfordres til at grupperne printer OSK-rapporterne ud og gennem snakker punkterne mere. 

Der mangler servicekræfter både i OSK og RSK, hvis man gerne vil se og have de nye bøger, på 

dansk, skal vi have oversættelsesudvalget op at kører igen. 

Der kunne godt bruges en kvinde eller mand mere i Help line. 

Der er RSK møde d. 18 til 20 november 2022 i Randers mere info på hjemmesiden. 

 

22. Evt. 

 

23. Ny mødetid og sted – d. 08.01.2023 

 

24. Godkendelse af dagens referat. 

 

25. Sindsrobøn.  


