
Referat OSK-Syddanmark søndag d. 8 januar 2023 kl. 09:45 

Sted: Sundhedshuset Fredericia, Dronningensgade 97 b. 7000 Fredericia. 

1. Sindsrobøn 

2. Præsentationsrunde: Trine Vejle Observant, Johnny GSR Living clean Esbjerg, Maria 

observant Keep it Simple Vejle, Bertram GSR keep it simple Vejle, Rikke GSS keep it simple 

Vejle, Carsten observant keep it simple Vejle, Benjamin GSR Guiding principles Esbjerg, 

Mads observant Guiding principles Esbjerg, Nadja GSR en ny chance Esbjerg, Andreas GSR 

Banebryderne Fredericia, Henning GSR Mandagsmødet Odense, Per GSR traditionerne tro 

Varde, Thomas GSS når posen er tom Svendborg, Morten GSR en ny begyndelse 

Svendborg, Michael repræsentant for fredagsgruppen Odense, Liz repræsentant for How 

and why Esbjerg og litteratur-suppleant OSK Syddanmark, Annette GSR Håbet Esbjerg, 

Dorthe OSR OSK Syddanmark, Tricia kasser OSK Syddanmark, Emily GSR mandagsgruppen 

Fredericia, Søren observant Haderslev.        

 

3. Valg af dagens ordstyrer: Dorthe  

 

4. Tolv Koncepter for service oplæses. 

5. Retningslinje for OSK- Syddanmark nr. 6 oplæses 

6. Visioner for service oplæses 

 

7. Afbud: Chris OI formand, Glenn OI næstformand, Sabine det lille lys Faaborg, Jan GSR 

fredagsgruppen bare for i dag Fredericia, Berrit Søndagsgruppen Haderslev, Emil HI 

formand, Jesper HI næstformand,   

 

8. Beslutningsdygtighed: 10/12 

 

9. Godkendelse af referat fra d. 6/11 2022: Godkendt.  

 

10. Tilbagemeldinger og donationer fra GSR/GSS-forum: Det lille mirakel, Fredagsgruppen 

Odense, Mandagsgruppen Fredericia, Håbet Esbjerg, Mandagsgruppen Odense, How and 

why Esbjerg, Banebryderne Fredericia, Living clean lørdag Esbjerg, Survivor Esbjerg.  

 

Det lille mirakel: efterspørgsel på bare for i dag på lydbog. Erfaring og holdning til steroider. 

Mandagsgruppen Fredericia: efterspørgsel tringuide og how and why tilgængelig på 

hjemmesiden: det er vedtaget tidligere at det ikke bliver tilgængeligt på hjemmesiden, det 

kan købes på usb. 

Håbet Esbjerg: holdning til steroider  



Mandagsgruppen Odense: spørgsmål angående annonymitet på sociale medie, skrevet ind 

i fælles opslæsningspapire: (presse, radio og film – sociale medier)    

How and why: urolige folk fra behandling – OI information kontakt til stedet, erfaringer, 

vejledning:  

 

11. Kasserer rapport: Den trækker i minus da der er blevet handlet stort ind i litteratur. Årets 

regnskab lukkes her. Litteratursalget står som underskud på 20.000 kr. (grundet at 

lagerbeholdningen ikke er opgjort endnu) Vi skal sikre os at der bliver betalt for de 

litteraturposer der pakkes. Det foreslås at der laves en liste over beløb over hver litteratur-

pakke eller at er afregnes med kasser inden litteraturen afhentes. Det er et omstændigt 

arbejde at pakke litteratur. Donationer: se regnskab.       

 

12. Litteratur ansvarlig: alle bøger på lager. Worldservice har sat priserne op. Man kan som 

enkeltperson godt købe litteratur, men NA tjener penge på at sælge litteratur.   

Nye prislister: vores Living clean stiger fra 60,- til 80,- papir er blevet dyrere, vi skal trykt 

300 nye Living clean. Vores pamfletter koster nu 3,- pr. stk. for nemheds skyld at der ikke er 

længere prisforskel. Der kommer prisstigninger på alt vores litteratur. Dorthe efterspørg ny 

prisliste på hjemmesiden fra RSK. 30+ mønter efterspørges, det vil Torben kontaktes med 

herom.   

 

13. HI: HI: afbud far både formand og næstformand. Afbud, rapporter m.m fremover pr. mail 

og ikke på messenger. Går godt på Nyborg, 4 faste deltager fra efterbehandlingen NØ, som 

er deltagende og spørgende. Behandling Sø deltager ikke længere, det undersøges hvorfor. 

Der efterspørges om uddannelsesafdelingen på Nyborg må deltage. Søbysøgård 

udfordrende opstart, de sidste to møder er blevet aflyst af personalet. Sønder omme går 

okay, få deltagere, men de er glade for HI kommer. Der er pt nogle styrende fanger fra en 

specifik afdeling som gør at der ikke er nogen deltagere derfra.    

De beder om penge, men de må vise fremmøde for at få en snak om at løse dette problem. 

De efterspørger penge på forhånd – det kan ikke lade sig gøre, man skal selv ligge ud og så 

får man senere refunderet beløbet. Der efterspørges også en mobilkonto – men HI må 

møde op for at få informationer og svar herom. Forslag om at få en erhverskonto hos DSB, 

men da der er mange personer laver service i HI og da vi ikke er momsregristeret, bliver det 

problematisk. Der kan efterspørges om penge 2-3 dage på forhånd, restbeløb og kvittering 

sendes retur. Der afholdes HI møde 8. april i Fredericia Dronningen 97, 7000 Fredericia. Der 

ønskes at HI-Syddanmark at ligge informationer op på HI-Syddanmark på Na Danmarks 

hjemmeside.      

 

14. OI: Udfordring at OI ikke er repræsenteret. Per har en flyer med fra OI hvor der inviteres til 

OI informations -og træningsdag søndag 5. februar kl. 12-16. Der ydres bekymringer om at 

OI-formand er ikke eksisterende til OSK møderne.  Når der tages kontakt til OI-mails 



modtages autosvar med en svarfrist på 14 dage, der gik 4 uger i alt på grund af der blev 

rykket for det. OI’s fremmøde og informationer om deres arbejde savnes. Dejligt at have 

fået et OI i Syddanmark, vi havde ikke noget OI Syddanmark før. Næstformand var 

repræsenteret sidst med information om at de laver et stort arbejder – OSK vil gerne 

informeres noget mere herom.  Manglende opfølgning på bl.a. også Brugernes Bazar. Der 

er retningslinjer for serviceopgaven, lige nu er der ikke alternative servicekræfter, man kan 

stille op hvis man har lyst, tid og overskud.  Vi vil tage hånd om problemet via dialog med 

OI-formand Syddanmark og spørge hvad der er behov for/støtte til.      

 

Der ønskes en repræsentant fra OI Syddanmark til kommende RSK møder i Syddanmark 

under OI-punktet (de behøver ikke være der hele weekenden).  

Urolige folk fra behandling under møderne, forslag om kontakt til behandlingsstederne om 

dette problem. Kan vi sætte OI til at tage kontakt til behandlingsstederne? Hvis OI skal 

rette henvendelse hertil skal det være om informationer om NA. Vi må træde varsomt, så 

vi ikke kommer med regler til institutionerne. Også fordi nogle behandlingssteder ikke går 

helt ind for NA, så skal vi passe på med at skræmme væk.     

Forslag om at tale med chaufføren om at de kunne tage en snak i bilen på vej til møde om 

adfærd under NA-møde. Det må være gruppens ansvar. Nogle grupper har gode erfaring 

med at indlægge en lille pause under mødet eller opfordring i mødelederen.  

 

 

15. Help Line: Sidste RSK møde var der en repræsentant for Help Line – det fungere rigtig godt. 

Det går godt med at få dækket vagterne. Servicekræfterne er begyndt at sende information 

til Help Line-formand om antal opkald m.m efter hver endt vagt. 

  

16. IT, webansvarlig: Sidste referat ligger på hjemmesiden.  

 

17. OSR:  

-Næste RSK- møde bliver afholdt i Esbjerg april 2023: 14. april kl. 18 til søndag 16. april kl. 

12 i Kvaglundkirken Esbjerg 

-Poster på valg ifølge retningslinjer: H&I-formand IU-formand Sekretær1 i april 2023. 

Øvrige ledige poster: RDS, OI-formand, OU-formand, RSK- næstformand, Sekretær 2, 

Vicekasserer. Se oversigt over poster i RSK- retningslinjer på NA Danmarks hjemmeside. 

Husk at sende service-CV 60 dage før. Kan sendes til rsk.sekretaer1@nadanmark.dk  

-Kønsneutral/nonbinær litteratur: Det handler om at revidere litteraturen fremadrettet 

som non-binært, at den fremtidige litteratur bliver oversat kønsneutralt. Der er enighed 

om at vi ikke stemmer for forslaget.               

-Bud inkl. budget på servicekonference september 2024 skal afgives senest april 2023: 

konferencen har de seneste år ikke været afholdt, fordi ingen har budt ind på det. Sidste 

gang var i 2022 i Aalborg. Per vil gerne melde sig til at være primus motor på at lave tilbud 



til at byde i på det, 8 hjælpende servicekræfter har meldt sig. Opgaven er godt og tydeligt 

forklaret. Der skal findes lokation. Rent geografisk giver det mening i Odense eller 

Fredericia, men hvis servicekræfterne er i Esbjerg, er det selvfølgelig bedst der. Budgettet 

skal være klar 16. april til næste RSK-møde.   

-Bud på RSK-møde 18-20 august 2023: Esbjerg har budt ind til april   

-Opfordring til at finde servicekræfter til at genopbygge OU. Det næste der skal oversættes, 

bliver Spiritual Principle A Day: OU har været uden formand et stykke tid, men fortsat 

arbejdet. Living clean skal retur, den skal gennemgås inden den kan trykkes som original. 

OU ansøger om 1700,- som udgifter til at Kirsten kan komme til næste RSK-møde og stille 

op til formand for oversættelsesudvalget og kan vi støtte op om det og Kirsten som 

formand: det kan vi godt.  

-Opfordring til at de områder der ikke er en del af mailsystemet i nadanmark.dk igen tager 

stilling til om de vil være med både med området og med grupperne: opfordringen lyder 

primært til HI-formand og OI-formand.  

-HUSK reglerne omkring MobilePay: Det skal omtales, skrives som Mobiloverførsel, ellers 

støtter vi udenforstående forslag (banken der ejer ’Mobilpay’).  

-Webshop til salg af billetter til konventer: udfordringer fordi vi ikke må slå mobilpay 

nummer op som reklame for konventet på plakater m.m. Jesper har sendt en video hvor 

kan viser og fortæller om forslag til billetsystem til vores hjemmeside, hvor vi er 

anonymiseret når vi køber billet til konventer samt gallamiddag. Systemet koster til 1700,- 

om året for hele Danmark og 3-5,- pr- billet i gebyr og kan bruges til alle koventer i 

Danmark. Vi støtter op om dette tiltag.   

-Skal vi byde ind på vinter-EDM februar 2026? Buddet skal sendes ind senest til vinter-EDM 

2024. Der skal som udgangspunkt bruges 1-2 fra hvert område til planlægning: Vi har et år 

til at byde ind på det, sælge Danmark, finde hoteller m.m. Vi låner penge for at afholde det, 

men får også overskud ud af det. Det skal tages med ud til områderne.  

  

 

18. 7 tradition 

 

19. Betroede tjenere på valg i OSK-Syddanmark 

Årlige valg i januar: På valg er Kasserer og OSR, ordstyrer, sekretær, litteraturansvarlig 

suppleant: Kassere genopstiller ikke. Per stemt ind som kassere. OSR genopstiller. 

Ordstyrer: Morten Svendborg vil gerne stille op til næste OSK-møde. Sekretær: 

genopstiller. Litteratur-ansvarlig-suppleant: genopstiller.     

Annette Esbjerg stiller op til OSS: Annette stemt ind som OSS’er. 

Ledige serviceposter i OSK Syddanmark er: Ordstyrer, Ordstyrer suppleant: Michael stiller 

op til næste OSK møde.  

Web ansvarlig: Tricia stemt ind. 

 



20. Kommende event: SOKNA 3-5. marts 2023 Søndervangen 18, 6700 Esbjerg. OI informations 

og træningsdag, Drongensgade 97, 7000 Fredericia, søndag 5. februar kl. 12-16. Næste 

konventmøde lørdag 14. januar kl. 12:30, Nørrebrogade 102 6700 Esbjerg.   

  

 

21. Forslag til afstemning: Årlig lageroptælling på litteraturlager: den sættes på til næste gang.  

Regnskabsskema til konventerne og workshops: Godkendes, sendes med som vedhæftet fil 

i referatet.   

 

22. NA relaterede forslag til grupperne: 

 

- Bud på RSK-møde 18-20 august 2023. 

- Skal vi byde ind på vinter-EDM februar 2026? Buddet skal sendes ind senest til vinter-

EDM 2024. Der skal som udgangspunkt bruges 1-2 fra hvert område til planlægning: Vi 

har et år til at byde ind på det, sælge Danmark, finde hoteller m.m. 

- Ledige serviceposter i OSK Syddanmark er: ordstyrer og ordstyrer-suppleant, samt 

kassere-suppleant. 

- Opfordring til grupperne om at nævne i mødelederen at vi opfordrer til også at 

overholde anonymiteten på sociale medier.    

Grupperne opfordres til at tage snakken om holdning til steroider og ikke 

lægeordineret medicin og/eller forkert brug heraf.  

23. Evt.:  

- Holdninger og erfaringer i forhold til brug af steroider hos indledere/speakere: Stor 

enighed om at steroider er et stof. Nogle grupper overvejer om at tilføje til 

mødelederen ’steroider’ eller ’ikke lægeordineret medicin eller forkert brug af disse, er 

også et stof. 

-   

24. Ny mødetid og sted: Søndag d. 12. marts 2023, Dronningensgade 97, 7000 Fredericia kl. 

9:45. 

 

25. Godkendelse af dagens referat: Godkendt 

26. Sindsro bøn. 


