
Referat OSK 5 februar 2023 

Formalia:  
● Sindsrobøn 

Afholdt 
● Præsentationsrunde og afbud 

Til stede: Ejvind (GSR Pejsemødet/ordstyrer), Ulrik (GSR Næver Alone), Jesper C 
(GSR Frihedsgruppen/OSS), Mathias (GSS Ungemødet), Erik (GSR Næver Alone 
online/litteraturansvarlig), Mike (GSS Frihedsgruppen), Oliver (GSR Ungemødet), 
Simon (GSS Ungemødet), Maiyanne (kasserer), Jane (GSR Livet som clean/OSR), 
Mogens (sekretær) 
Afbud: Sofia (GSR Vita Nova), Malene (helplineansvarlig), Andre (GSR Styrke og håb) 

● Velkommen til nye 
● Oplæsning af Traditioner og Koncepter 

Oplæst 
● Bemærkninger/godkendelse af beslutningslog/referat fra sidste møde og dagens 

dagsorden. 
Godkendt  

 
● Workshop: 'Guiding Principles', Tradition 3 (Til grupper) Husk gennemlæsning    

hjemmefra - nået til spørgsmål 8 i dag 
 

● Rapportering: 
● Fra grupperne: 

Mandag: 
Livet som clean, Holbæk, kl. 19.30-20.30 
Gennemsnits fremmøde: 14-24, medlemmer til GSM: 8, nykommere: 3. Struktur: 
Oplæsning fra Livet som clean.  
Alt godt. Vi har været igennem LSC og er nu startet forfra. Vi bakker op om de 
opstillede. 
Ang. Webshop: Er det virkeligt nødvendigt? Har vi servicekræfter til det? (Følger 
gruppesamvittigheden) 
Ang. Non-binær tekst: Ikke at bruge penge og servicekræfter til at ændre alle de 
”gamle” tekster, men gøre det fremadrettet. (jf. basis tekst kap 2, ”Hvad er NA´s 
program”) 
En ny start, Haslev, kl. 19-20 
Tirsdag: 
Fællesskabet, Vordingborg, kl. 19-20 
Møderne går godt, fremmøde ca. 20. Støtter de opstillede.  
Tirsdagsgruppen, Kalundborg, kl. 19-20 
Onsdag: 
Pejsemødet, Roskilde, kl. 19.19-20.20 
Gennemsnits fremmøde: 20, nykommere: 3. Struktur: Emnet frit med indleder, 
oplæsning af Basis Tekst, Bare for i dag med indleder, hattemøde, speak. 
Dejligt møde, stor deltagelse og flere nykommere.  
Vi støtter de opstillede til sekretær og litteratur. 
Vi siger ja til kønsneutral litteratur fremadrettet. 
Vi siger nok også ja til betalingsløsning i NA, Har spurgt IU formanden om fordele og 
ulemper. Har også spurgt Syddanmark og Nordjylland om deres holdning. Ingen svar 
fra Nordjylland. SOKNA viste sig også at være IU-formanden. Dette er ikke en støtte til 
webshop!! 
Vi støtter formand og budget fra OU. 
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Sydhavsøerne, Nykøbing F, kl. 19-20 
De frie fugle, Slagelse, kl. 19-20 
Torsdag: 
Ingen møder i området 
Fredag: 
Ungdoms NA, Holbæk, kl. 17.30-18.30 
Gennemsnits fremmøde: 11, medlemmer 16, til GSM: 7, nykommere: 3. Struktur: 
nykommer, ungdom, hattemøde+GSM, traditioner, bordet rundt. 
Hvordan går møderne? Mødet går godt og der er en god energi på møderne. Vi har 
nogle gode rotationer på serviceposterne og det skaber et godt liv. Vi har også fået en 
god afslutning på den episode vi havde hvor anonymiteten blev brudt og det er vi 
meget glade for. 
Næver Alone, Næstved, kl. 19-20 
Gennemsnits fremmøde: 12, medlemmer til GSM: 5, nykommere: 2. Struktur: hvad har 
NA gjort for mig, hvad kan jeg gøre for NA / BFID / litteratur / trin / speak. 
Bred enighed om at det er et dejligt møde. 
Gruppen støtter op til de som står på valg. 
Gruppen støtter op om ansøgningen fra OU om a conto-beløbet. 
Webshop situation blev diskuteret og gruppen har 2 der er imod og 3 der er for. 
Kønsneutral litteratur blev diskuteret, 4 imod ændring og 1 for. Mere information 
modtages gerne. 
Mht. RSK-møde i vores område samt Servicekonferencen, og CAR lyder dette særdeles 
spændende. Der er dog ingen fra GSM der kan være medvirkende til at få det på 
benene.  
Vita Nova, Holbæk, kl. 19-20 
Gennemsnits fremmøde: 10, medlemmer til GSM: 5, nykommere: 2. Struktur: Trin, 
Bare for i dag, Hattemøde, Livet som clean, Speak.  
Der er en enighed om at der er en god stemning, at det er styr på det. Der er et 
spørgsmål om, Unity møde i vores område?  Der er enighed om at møderne går godt - 
Dog ”lider” vi alle sammen af, at der mangler struktur (grundet manglende 
servicekræfter). Vi er blevet mere opmærksomme på vores modtagelse af 
nykommeren. Når udgifter er betalt, bidrager vi med overskuddet til Område Service 
Komiteen - 500kr   
Næver Alone, Online, kl. 19-20 
Mødet kører stadig 
Lørdag: 
Lørdagsgruppen, Ringsted, kl. 10-11 
Gennemsnits fremmøde: 10, medlemmer til GSM: 7. Serviceposter indtil næste GSM er 
OK (service virker) GSM har besluttet at ændre lidt i strukturen af Mødeleder Guiden 
og godkendt det GSR tager den med til næste møde.  
GSM støtter forslaget om Webshop til salg af billetter til konventer osv.  
Gruppen behøver: Litteratur: Vi har bestilt for 910 kr. betales og det vil blive hentet på 
næste OSK-møde.  
Hvordan går møderne? (Godt syntes gruppens medlemmer Vi har et tæt og godt 
samarbejde).  
Hvordan kan Område Service Komiteen eller et af udvalgene hjælpe jeres gruppe? 
(Hvordan tiltrækker eller gør vi det mere interessant i Lørdagsgruppen at melde sig til 
serviceposterne kaffe, kasser og mødeleder?) ���� 
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Styrke og håb, Vordingborg, kl. 14-15 
Gennemsnits fremmøde: 10-15, medlemmer til GSM: 6, nykommere: 0-5. Struktur: 
BFID, Pamfletmøde, Hattemøde, Trin, Evt. speak. 
Vi er nystartet og har lige lavet struktur. Vi afholder forretningsmøde den anden lørdag 
i måneden. Vi har fået besat alle poster inklusiv GSR. Der er pt. 388,5 i kassen. Vi kan 
ikke bidrage til OSK i denne omgang 
Søndag: 
Sindsro, Køge, kl. 16-17 
Frihedens Forum, Sorø, kl. 19-20 
Frihedsgruppen, Nykøbing F, 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 
almindelig kontooverførsel. 
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: 
● Litteraturansvarlig 

Årsregnskab + lagerliste er sendt ud ���� pænt overskud på 4588,- kr.  
Tak til Erik for eminent tjeneste! 

● Kasserer 
Bogføringen for januar måned ���� 
Indtægter: 
 Donationer i alt kr. 1.716, -   TAK 
Udgifter: 
# Zoom abonnement januar                 kr.    131,42 
Udgifter i alt                                                kr.    131,42 
Morgenmad på OSK-mødet: Da mødet i januar blev aflyst, er der ikke noget på denne 
post ���� 
Ved udgangen af januar måned var 
Kontant beholdning på kr.     1.521,50 
Hovedkontoen i banken kr.  25.793,46 
Aktivitetskontoen er på kr.   15.423,47 
Årsregnskab er udsendt  

● Helpline 
Rapport til OSK SoV fra helpline Ansvarlig. Dato 25/1-23 
Afbud til OSK møde februar '23 
a) Status på hvordan tjenesten fungerer? 
Det fungerer fint, opkaldene er fine og samarbejdet imellem områderne går godt. 
Der opstod en lidt interessant situation, da en af vores helplinevagter var logget på i 
mandags udenfor vores vagt uger, (det var en fejl han troede vi stadig havde vagten, 
han er ny ����) han modtog opkald. Det var Kbh der havde vagten og deres vagt var også 
logget på. Så det er måske muligt at få logget på selvom en anden har logget på, og den 
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der sidst logger på, er så den der har den. KBH ved besked om dette samt betroede 
tjener. 
Jeg har oplevet at der er en der ikke vendte tilbage med interesse for at tage en vagt. Ej 
heller med svar om det ikke var muligt i denne omgang. Det vækker mistillid hos mig, 
men der var ikke noget problem at få fyldt dagene ud med vagter, så jeg gjorde ikke 
noget ved det. Jeg gav slip og takker for service og takker dem der tager ekstra vagter 
når andre melder afbud. �😊😊 
b) Status over antallet af henvendelser? 
Opkald fra 9/1-22/1, 9 opkald  
c) Udfordringer der skal tages op af OSK? Nej 
d) Eventuelle nye tiltag/ændringer der kan ønskes? 
 Ingen nye tiltag. 
Eventuelt: 
Vi byder med glæde en ny helplinevagt velkommen. Vi er 8 helplinevagter i SoV. 

● OSR/OSS  
Ang. prisstigninger på litteratur – der er kommet forskellige skrivelser ud omkring 
prisstigninger på litteratur i NAWS – skal vores priser stige? 
Kandidat OU-formand – service CV modtaget 
A conto ansøgning OU – ansøgning om a conto udbetaling modtaget! 
Undersøgelse fra Ålborg Universitet – mail om undersøgelse og forespørgsel om vores 
deltagelse modtaget og sendt rundt. 

● Webkontakt 
Ny tydelighedsudtalelse ligger under print selv på hjemmesiden 

 
 
Delingssession: 

● Emner opstået under øvrig rapportering: 
Fælles mobilepay nummer i OSK 
Kan det lade sig gøre? Kræver det ikke et mobilnummer? Administrativt måske lidt 
besværligt?  
OU (formandskandidat + ansøgning a conto bevilling)  
Ingen indvendinger eller kommentarer. 
Hvad gør vi i forhold til kassererposten? 
Kan vi leve med kassereren ikke kan deltage fuldt ud på møderne? Hvad er der brug for 
af en evt. hjælper?   
Donation? 
Vi følger bare retningslinjerne 

● Webshop? 
Hvad er det konkret vi skal have? Er det kun til betaling af konventer? Hvad med 
anonymitet? Hvad koster de forskellige løsninger?  

● Kønsneutral litteratur? 
Generel enighed om det må gælde fremover. Især oplæsningerne kunne være vigtige. 
Kan man læse mere om problematikken? Kan vi nøjes med at lave oplæsninger om? 
Nej! 

● CAR-workshop? 
Skal vi lave workshop om CAR? Materiale kan findes her:  
Power Points om CAR 
tally%20sheet.pdf 

● RSK-møde august?  
Der er planer om RSK-møde i august i Vordingborg! 

https://www.na.org/?ID=wsc2023-vids
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/conference/2023car_tally%20sheet.pdf
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● Undersøgelse fra Ålborg Universitet 
Vi kan ikke være barnepiger for dem der laver undersøgelse, men kunne være godt 
med noget deltagelse!  

● Jævnlige kasserapporter fra litteratur ansvarlige. 
Burde nok være en selvfølge, men bør ikke belaste de betroede tjenere. 
Kvartalsmæssigt er ok!  
 

Beslutningssessionen: 
● Forslag fra delingsessionen:  

Kassererrapporter fra litteraturansvarlige jævnligt! 
Der udsendes kvartalsmæssigt kasserapporter 
Ang. kasserer post: 
Fortsætter med regnskabet, tages op næste gang med de betingelser der er 
Årsregnskab: 
Er godkendt – og vi donerer efter retningslinjerne 
Undersøgelse fra Ålborg: 
Henvendelsen læses op i grupperne – henvend jer til Jane hvis interesse - linket sendes 
ud når vi får det! 
OU (ansøgning a conto + formandskandidat): 
Vi støtter op om formandskandidat og a conto ansøgning 
Fælles mobilepay nummer: 
Maiyanne og Jesper arbejder videre med det 
Litteraturpriser: 
Tages op næste gang – prissammenligning vedhæftet 

● Valg af betroede tjenere: 
Litteratur ansvarlig(e): 
Ulrik og Jesper stiller op og vælges 
Sekretær: 
Mogens genopstiller og er valgt 
Kasserer 
Udskudt til næste møde 
 

Meddelelser:  
Ting der skal med ud til grupperne: 
Orientere om undersøgelse fra Ålborg 
Ny tydeligheds erklæring på hjemmesiden 
Mangler kasserer suppleant 
 
Eventuelt:  
Skal vi ændre forretningsgangen? Punkt til næste møde ���� 
 
Næste møde/nøgle og morgenmad: 
Søndag den 12 marts kl. 10 – Oliver har nøglen, Simon køber morgenbrød 
 
Rundt om mødet – udenfor referat 



Referat OSK 5 februar 2023 

 
Epilog: Efter mødet ville jeg lige gå ind og opdatere retningslinjerne ifølge beslutningen om 
kvartalsmæssige kasserapporter fra litteratur ansvarlige!  
Og konstaterer at der står følgende i de gældende retningslinjer:  
 Den litteraturansvarlige holder regnskab over købt og solgt litteratur. Gør alle 
regnskaber tilgængelige på forlangende. Den litteraturansvarlige aflægger rapport, 
herunder regnskab, på alle OSK-møder. 
Vil så bare lige spørge: Skal vi ændre retningslinjerne til at det sidste skal være hvert kvartal? 
Eller skal vi ændre beslutningen vi tog i dag og ”bare” begynde at følge retningslinjerne som 
de er? 

Ærbødigst sekretæren 


