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Formalia:  
●  

Da vi ikke kunne være på Kornbakken den 8 januar, blev det besluttet at mødet i januar 
aflyses – og vi mødes den 5 februar. Dagsordenen videreføres dertil. 
Men da flere grupper samt kasserer har sendt rapport får i lige denne opdatering!  

 

Rapportering:(emner der ønskes taget op i delingssessionen bedes I notere) 
Fra grupperne: 

Næver Alone, Næstved, fredag kl. 19-20 
Gennemsnits fremmøde: 10, medlemmer til GSM: 3. Struktur: hvad har NA gjort for 
mig, hvad kan jeg gøre for NA / BFID / litteratur / trin / speak. 

- Vi havde en runde omkring emnet der vedrører den kønsopdeling der siges at være i 
Na litteraturen.  

- Et medlem siger at det er positivt at der er fokus på dette. Flere andre medlemmer 
mener at det er et voldsomt projekt set ud fra et økonomisk perspektiv, hvis alt NA`s 
litteratur skal ændres på baggrund af dette tema, specielt da de penge ville gøre godt 
for nykommere verden over. 
Lørdagsgruppen, Ringsted, lørdag kl. 10-11 
Gennemsnits fremmøde: 10, medlemmer til GSM: 1.  
GSR Har betalt for husleje for januar-februar-marts i huslejen er inkluderet kaffe til 
vores møder 
Serviceposter indtil næste GSM den 28 januar er besat (service virker) 
Strukturposter indtil næste GSM den 28 januar Mangler vi en indleder i nykommer den 
7 januar og bare for i dag den 14 januar der er skrevet i gruppens Messenger chat for at 
hører om der er nogen der har mod på at indlede ellers vil der blive spurgt på dagen 
medlemmer der kommer om der er en der er interesseret i at indlede. 
Lørdagsgruppen kører rundt med et lille overskud som aftalt på tidligere GSM 
Når udgifter er betalt, bidrager vi med overskuddet til Område Service Komiteen. 
Med 100 Kr. Som bliver overført via. Kontonummer til 8411-2051936 
Frihedsgruppen, Nykøbing F, søndag kl. 19-20 
Gennemsnits fremmøde: 20, medlemmer til GSM: 6, nykommere: 3-6. Struktur: BFID, 
litteratur, slogan/NA-sædvaner, Trin, speak. Gruppesamvittighedsmøde 4 søndag i 
måneden. 
Fin gruppe, alt går som det skal, god ånd og stemning, styr på det. 
Vi har fået ny, måske nye, kaffepersoner. 
Vi støtter Kirsten, Ulrik, Jesper og Mogens på valg. 
Vi støtter op om nonbinær litteratur, hvis det er under hensyntagen til NA’s midler. 
Vi mener ikke der skal bruges penge og kræfter på Webbutik, da vi kan bruge konto 
overførelser. 
Nykøbing og Vordingborg arbejder på at stable RSK møde på benene til august 23  
Når udgifter er betalt, har vi doneret 600,00 den 26/12 til Område Service Komiteen. 

 
Fra betroede tjenere: 

● Kasserer 
Kasserapporten for december måned :-) 
Indtægter: 
 Donationer kr. 2.434, -   TAK 
Udgifter: 
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# Zoom abonnement december          kr.      131,42 
# OSR-transport, RSK november          kr.    1.018,60 
# Erhvervspakkegebyr & rente            kr.       660,37 
Udgifter i alt                                             kr.   1.810,39 
Morgenmad på OSK-mødet: Udgift på kr. 180,- og det indsamlede beløb inkl. Box 
4371VR i alt kr. 178,30 hvilket betyder at der År-Til-Dato er et lille underskud på 
morgenmadens kontoen på kr. -1,05. Men det bliver opvejet af en lille kontant 
difference på kr. +10,05 ���� 
Ved udgangen af december måned var 
Kontant beholdning på kr.     1.521,50 
Hovedkontoen i banken kr.  24.208,88 
Aktivitetskontoen er på kr.   15.423,47 

• Webansvarlig 
Har modtaget følgende fra IU-formand vedr. webshop: 
Hej kære fæller 
Har prøvet at lave et forslag til hvordan det måske kunne se ud.  
Det er vigtigt i får snakket om det i områderne. 
Det koster 1700 kr årligt og så koster det mellem 3 og 5 kr. pr. billet vi sælger i gebyr. 
Dette er en god måde til hvordan vi kan gøre det så anonymt som muligt. da vi selv har alle 
oplysninger og vi kan vælge hvad folk skal give os af oplysninger. 
Mvh IU Formand 
(præsentations video vedhæftet) 

 
Meddelelser:  
Ting der skal med ud til grupperne: 
Kasserer genopstiller ikke men vil stadig gerne stå for regnskabet, kan ikke deltage fuldt ud i 
OSK-møder, hvordan forholder vi os til det? 
A conto ansøgning fra OU – til deltagelse/valg på RSK-mødet? (se vedhæftede skrivelse) 
På valg: Litteraturansvarlige, kasserer, sekretær (OSK), formand OU (RSK) 
Webshop?  
Kønsneutral litteratur? 
CAR-workshop? 
RSK-møde august 2023? 
Service konference? 
Næste møde/nøgle og morgenmad: 
Søndag den 5. februar kl. 10 Kornbakken. Oliver har nøglen. Jesper køber mulle ���� 

 


