
Referat til OSK-Syddanmark møde søndag d. 2/1 2022 kl. 09:45. 

Sted: Mødet foregår online.  

Sekretær findes ved mødestart. 

1. Sindsrobøn. 

2. Visionerne oplæses. 

3. Koncepterne oplæses. 

4. Retningslinje nr. 11 oplæses 

 

5. Præsentationsrunde: Torben litteraturansvarlig OSK Syddanmark, Per GSS Survivor Esbjerg og kasser-

suppleant i OSK Syddanmark, Dorthe ordstyrer OSK Syddanmark, Annette GSR håbet Esbjerg, Julie GSR 

banebryderne Fredericia, John GSR how and why Esbjerg og OSS OSK Syddanmark, Tricia kasser OSK 

Syddanmark og GSS En ny begyndelse Svendborg, Benjamin formand helpline, Tina observatør Survivor 

Esbjerg, Chris GSR traditionerne tro Varde, Liz GSS Håbet og litteratur suppleant OSK Syddanmark, Rikke 

næstformand helpline og GSR suppleant mønsterbryderne Haderslev, Jesper midlertidig ordstyrer OSK 

Syddanmark  og IT-ansvarlig OSK Syddanmark, Ida sekretær-prøve OSK Syddanmark, Berit GSR 

søndagsgruppen Haderslev, Rasmus GSR Living clean Esbjerg. Julie GSR banebryderne Fredericia.  

 

 

6. Afbud: Jesper HI formand, Dorthe ordstyrer OSK Syddanmark, Jan GSR mandagsgruppen Fredericia, Emil GSR 

Hakuna Matata Odense, Jesper GSS det lille mirakel Esbjerg, Karsten OSR OSK Syddanmark,  

 

7. Beslutningsdygtighed 7/7 

 

 

8. Godkendelse af referat fra d. 7/11 2021: godkendt 

 

9. Tilbagemelding fra GSR/GSS-forum og donationer: How and Why Esbjerg, Survivor Esbjerg, Banebryderne 

Fredericia og Mandegruppen Fredericia har doneret.  

 

 

10. Kasserer rapport: Ingen tal på grund af årsregnskab - sendes til hjemmesiden når den er færdig. Solgt for 

1600 kr. i litteratur siden sidste møde.  

3000 kr. i kontogebyr (3 gange 1000), tilføjes til næste OSK mødes dagsorden. Vi kan ikke får mindre konto 

pga. mobilpay. Alle gruppernes penge er sendt ud (alle er nulstillet), skulle nogle mangle noget kontaktes 

Tricia. Det lader til at gruppernes regnskab passer.    

 

11. Litteraturudvalg: lager flyttet til kælderen i Sundhedshuset hvor vi normalt holder OSK møder, 500 kr. 

betales i husleje. Der købes ikke nyt litteratur inden næste møde. Salg af litteratur første onsdag i måneden. 

 

12. HI: ikke repræsenteret. Sønder omme midlertidig lukket ned pga. Corona, de er glade for samarbejdet, 

afventer åbning. HI formanden kontaktes. Der savnes HI opsummeringsmøder i OSK Syddanmark.  

 

 

13. OI: vi har ikke noget OI. 

 

14. Helpline: Udfordringer i helpline, frivillige kan ikke finde ud af at omstille telefon, Benjamin formand for 

helpline springer fra angående hjælp til dette. Der laves et nyt rul fra 26. januar – David Helpline Nordjylland, 

Aalborg laver dette. Benjamin stopper som formand for Helpline pr. d.d., Rikke næstformand Helpline 

overtager denne post. Rikke er i kontakt med David helpline Aalborg omkring forbedringer og strukturering i 

Helpline. Tidligere spørgsmål om hvorvidt telefonsvarer kan være på engelsk er der ikke blevet taget hånd 

om endnu. 



15. IT ansvarlig: Jesper er IT ansvarlig for sidste gang i dag, der skal findes en ny. I forhold til OSK møde sidste 

gang: forslag til eventuelle ændringer til forsiderne på NA hjemmeside under internetudvalg, skal GSR 

kontakte OSR inden 8. april.   

 

16. OSR/OSS: servicekonference 25. 26. 27 marts i Aalborg: denne konference omhandler meget OI og PR. 

Ønsker til RSK: ingen. 

 

  

17. Ad hoc-udvalg: Tilbagemelding om plan for ny dagsorden i OSK Syddanmark. Sættes som punkt til næste 

OSK-møde.  

 

18. Kørselspenge: OSK Syddanmark giver 1 kr./km i kørselspenge, RSK og alle andre OSK-områder giver 2 kr./km 

Forskelsbehandlingen påpeges, der påpeges også stigende benzinpriser samt parkeringsafgift. Det blev før 

vedtaget at gå med de 2 kr./km, det blev senere nedstemt, vi tager det til afstemning igen i dag.    

 

 

19. Betroede tjenere på valg: Vi mangler OI formand OSK Syddanmark, IT ansvarlig OSK Syddanmark, 

ordstyrersuppleant OSK Syddanmark. Rikke næstformand helpline stiller op til formand helpline, hun sender 

service cv til Dorthe ordstyrer OSK Syddanmark og hun overtager midlertidigt formand helpline for Benjamin 

da han går af pr. d.d. Ida håbet Esbjerg stiller op til sekretær OSK Syddanmark, hun medbringer service cv til 

næste OSK-møde.  

 

20. Kommende event: SOKNA Syddanmark 4. 5. og 6. marts 2022, hvis muligt. Konventmøde online 9/1-2022 kl. 

10 (linket kommer inde på NA Syddanmarks hjemmeside). Servicekonference 25. 26. 27. marts 2022 i 

Aalborg på Sankt Mariæskolen, Kastetvej 3, 9000 Aalborg (der beregnes et beløb på max 600 kr. pr. GSR/GSS 

til udgifter i forbindelse med servicekonferencen, grupperne skal som udgangspunkt selv betale for 

udgifterne, men hvis midlerne ikke er til det, kan der søges OSK om betaling for max 2 GSR/GSS pr. gruppe). 

Der undersøges om der kan afholdes RSK møde i Esbjerg 8. 9. 10. april, Jesper er i gang med at finde lokaler – 

der er mulighed for at lave service – Jesper kan kontaktes herom.   

 

 

21. Forslag til afstemning: Kører penge for betroede tjenere: Forslag om at give 2 kr./km ligesom alle andre 

områder og RSK giver: godkendt. 

 

22. Med hjem til grupperne: Servicekonference 25. 26. 27 marts 2022 i Aalborg: Hver gruppe skal som 

udgangspunkt selv betale udgifterne, men hvis gruppen ikke har midlerne, kan de søge OSK om penge, 

ansøgningsfrist senest ugen før. Der kan i grupperne opfordres til at samle ind til udgifterne ifm. 

servicekonferencen i 7. tradition.  

Der er mulighed for at lave service i OSK og blive betroede tjener i RSK, kan ses på NA Danmarks 

hjemmesiden. Jesper IT ansvarlig OSK Syddanmark laver skema til hjemmesiden til næste OSK-møde over 

serviceposter i OSK Syddanmark.  

 

23. Evt.: Kasser OSK Syddanmark opfordrer servicen til Esbjerg konvent til at indkøbe med forbehold for 

restriktioner ifm. Corona situationen. Hvis nogen grupper ikke er på mail-listen skal de skrive til 

IU.formand@nadanmark.dk.  

 

24. Næste møde: 13/3-2022 kl. 10, Sundhedshuset, Dronningensgade 97 b, 7000 Fredericia. 

 

 

25. Godkendelse af referat: godkendt. Der er ikke lavet log. 

 

26. Sindsrobøn.  

mailto:IU.formand@nadanmark.dk

