
Referat OSK-SoV den 12. marts 2023 
 

Formalia:  
● Sindsrobøn 
● Præsentationsrunde og afbud 

Til stede: Maiyanne (kasserer). Ulrik (GSR Næver Alone/litteraturansvarlig). Ejvind 
(GSR Pejsemødet/ordstyrer), Jesper (GSR Frihedsgruppen/OSS/litteraturansvarlig), 
Jane (GSR Livet som clean/OSR), Oliver (GSR Ungdoms NA). Ken (GSR Fællesskabet), 
Simon (GSS Ungdoms NA), Brian (GSS Næver Alone), Andre (GSR Styrke og håb), Noa 
(GSR Lørdagsmødet), Erik (afgået litteraturansvarlig) 
Afbud: Mogens (sekretær), Mike (GSS Frihedsgruppen 

● Oplæsning af Traditioner og Koncepter 
Blev oplæst 

● Bemærkninger/godkendelse af beslutningslog/referat fra sidste møde og dagens 
dagsorden 
Referat, log og dagsorden godkendt. 
 

Workshop: 'Guiding Principles', Tradition (Til grupper) Husk gennemlæsning    
hjemmefra    
Vi kom igennem spørgsmål 9, 10, 11 og er derfor nået til 12! 

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

Mandag:  
Livet som clean, Holbæk, kl. 19.30-20.30 
Gennemsnits fremmøde: 20, medlemmer til GSM: 6, nykommere: 2. Struktur: Oplæsning af 
”Livet som clean – rejsen fortsætter”.  
Godt, kærligt og imødekommende møde. Stort møde. Mange kommer tidligt, ca. 40 min før 
mødestart. Det er dejligt! Husk at inddrage de nye mere i service. 
Forslag fra sidste møde om speak el.lign. 1 gang om md blev sløjfet, da der var enighed om 
at det virker godt, som det kører nu med oplæsning. 
Og så har vi haft en snak om vigtigheden af at præsentere os som addicts, når vi har 
serviceposter. 
Vi venter med donation til efter ”Holbæk-Unity-dagen” Bakker op om opstillede. 
Litteraturpriser: Skal holdes så billigt som muligt – selvfølgelig uden at risikere underskud. 
Vi har mange nye som køber en masse litteratur – netop fordi priserne er til at overskue. 
En ny start, Haslev, kl. 19-20 
Tirsdag: 
Fællesskabet, Vordingborg, kl. 19-20 
Gennemsnits fremmøde: 22, medlemmer til GSM: 8, nykommere: 6. Struktur: BFID, bordet 
rundt, speak, bordet rundt, BFID. 
Gode møder, stort fremmøde, fin stemning. Gruppesamvittighedsmødet har aftalt 
strammere GSM-kultur. Donerer 1000,- kr.  
Tirsdagsgruppen, Kalundborg, kl. 19-20 
Onsdag:  
Pejsemødet, Roskilde, kl. 19.19-20.20 
Sydhavsøerne, Nykøbing F, kl. 19-20 
De Frie Fugle, Slagelse, kl. 19-20 
Torsdag: 
Starter et nyt møde: Dagmarskolen, Vestervej 11, kl. 19-20 
Fredag:  
Ungdoms NA, Holbæk, kl. 17.30-18.30 
 
 



Næver Alone, Næstved, kl. 19-20 
Gennemsnits fremmøde: 15-20, medlemmer til GSM: 9, nykommere: 2. Struktur: Hvad har 
NA gjort for mig, hvad kan jeg gøre for NA / BFID / litteratur / trin / speak. 
Enighed om at mødet går godt. God struktur og et trygt møde. 
Det går roligt fremad med at få besat serviceposterne hensigtsmæssigt.  
Vi vil gerne høre OSKs mening og erfaring om tringrupper? Trin grupper der arbejder sig 
gennem de 12 trin på ca. 4 mdr. 
Donerer 1.406,35 til OSK  
Vita Nova, Holbæk, kl. 19-20 
Næver Alone, Online, kl. 19-20 
Lørdag:  
Lørdagsgruppen, Ringsted, kl. 10-11 
Styrke og håb, Vordingborg, kl. 14-15 
Søndag: 
Sindsro, Køge, kl. 16-17 
Frihedens Forum, Sorø, kl. 19-20 
Frihedsgruppen, Nykøbing F, kl. 19-20 
Gennemsnits fremmøde: 15, 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 arbejder på at få kaffeposten til at fungere, men det er forhåbentligt snart løst. 
Vi stemmer for Maiyanne som kasser.  Vi donerer ikke noget denne gang. 
 

Fra betroede tjenere: 
● Kasserer 

Bogføringen for februar måned 😊😊 
Indtægter: 
 Donationer i alt kr. 2.413,35   TAK 
Udgifter: 
# NemID årsabonnement                      kr.       104,39 
# OSR/OSS-overnatning RSK april         kr.   1.816,00 
# Husleje 2022 & 2023                           kr.   1.000,00 
# Zoom abonnement februar                kr.      131,65 
Udgifter i alt                                             kr.   3.052,04  
Morgenmad på OSK-mødet: Udgift til morgenmad kr. 173,- og indsamling kr. 214,50 
giver et overskud på kr. 41,50 på morgenmadskontoen 😊😊 
Ved udgangen af februar måned var 
Kontant beholdning på kr.       1.562,95 
Hovedkontoen i banken kr.  25.154,77 
Aktivitetskontoen er på kr.    15.423,47 

● Litteraturansvarlig 
Kasserapport (link) samt årsregnskab 2022 (link) fremlagt og godkendt. Der overføres 
5.014,73 kr. til OSK-kassen! Der blev informeret om den nye struktur for litteratur som 
egentlig bare er den der er beskrevet på hjemmesiden. De ansvarlig frabeder sig 
kontant og MobilePay betaling – brug bankoverførsel. 

● Helpline 
● OSR/OSS  

Der opfordres til at tage stilling til Midtjyllands forslag om lydbøger på hjemmesiden 
(Vejledninger i Trinarbejde samt Hvordan og Hvorfor) 

● Webkontakt 
 
 
 

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20sov/regnskaber/Litteratur%20Kasserapport%202022.xlsx-2.pdf?media=1678137432
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20sov/regnskaber/Litteratur%20regnskab%202022.pdf?media=1678137432


Delingssession: 
Emner opstået under rapportering fra grupperne:  
1. Erfaringer om Tringrupper efterspørges af Næver Alone?  
 Der deles erfaring, hvor fordele og ulemper deles, det understreges at det er noget der 

foregår helt uformelt. 
2. Lidt om OSK-ungegruppe: 
 Der deles erfaring om dette 
Emner opstået under øvrig rapportering:  
Litteratur:  
1. Skal vi ændre retningslinjer for kasserapport fra litteraturansvarlig? Retningslinjerne i dag 

siger at litteraturansvarlige fremlægger regnskab ved hvert OSK-møde. 
 Ansvarlig fortæller at det er uproblematisk at følge de nuværende retningslinjer. 
2.  Litteraturpriser. Skal de ændres? 
 Afgående litteraturansvarlig har undersøgt det og fortæller at det ikke giver underskud at 

priserne hæves (se også tidligere udsendte dokument) 
Kasserer:  
1.Valg af kasserer. Maiyanne gør opmærksom på at hun ofte kun kan deltage indtil kl. 12 
     Maiyanne valgt! 
2.Oprettelse af OSK- mobil betaling til fælles benyttelse for grupperne? 
    Udskydes til næste møde! 
Andet 
1. Ændret forretningsgang? Er møderne for lange? Hvad gør vi? 
    Det debatteres og forskellige forslag kommer frem. Der er stemning for at tage det op igen      

næste gang. 
2. Støtte evt. suppleant til kasserer: 

Der afventes en eventuel suppleant til næste møde. 
3. Hvad gør vi med de dyre specialmønter fundet på lageret? 

Foreslås de sættes på auktion! 
 
 
Beslutningssessionen: 

 Ændre retningslinjer for litteratur?  
Ingen ændringer! 

 Litteraturpriser 
Vi går ikke ind for priser skal sættes op (på OSR-rapport) 

 Valg af kasserer.   
Maiyanne valgt som kasserer frem til januar 2024 

 Vi donerer 27.270,55 kr. til RSK 
 
Meddelelser:  
Ting der skal med ud til grupperne: 
Er der ting der skal med i OSR-rapport? 
Midtjylland foreslår at lydbøgerne Tringuiden smat Hvordan og Hvorfor, lægges op på vores 
hjemmeside, hvad synes I? 
De litteratur ansvarlige frabeder sig betaling med kontanter og MobilePay, beder jer om at 
bruge bankoverførsel, da det gør det meget lettere at overskue – tak! 
Der starter et nyt møde i Ringsted, torsdag kl. 19-20, Dagmarskolen, Vestervej 11 (lige ved 
Stationen). 
Der starter ny online kvindemøde mandag kl. 18.30-19.45  
 
Eventuelt:  
Kornbakken lukkes muligvis indenfor de næste 6 måneder! 
Vi tager det på dagsordenen på næste møde om vi skal formulere et brev desangående. 
 



Næste møde/nøgle og morgenmad: 
Næste møde søndag den 2 april kl. 10 
Ejvind bringer morgenbrød, Ulrik har nøglen  

Rundt om mødet 
Udenfor referat 
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