IU Rapport RSK Møde 17-19 april 2020
Der er ikke sket de store ud over vedligeholdelse af siden sidste RSK møde.
Vi havde planer om at holde et fysisk IU møde den 4 april hvor vi havde en aftale med en prof fotograf, der
skulle filme et ”NA møde” hvor vi havde fundet medlemmer som skulle være statister på filmen til forsiden
som vores sponsorland har, i den forbindelse ville vi også gå over til at bruge samme tema som de køre da
det ville åbne op for en del flere muligheder samt større sikkerhed omkring hacking af siden.
Men eftersom det fremgår fra flere OSK/RSK-rapporter er der megen utilfredshed omkring siden, at den er
kedelig og uprofessionel. Men ingen konkrete forslag til hvad der skulle ændres og der bliver givet udtryk
for et ønske om professionelle folk på siden, tror dog de færreste ved hvad det ville indebære af økonomi
mm.
jeg valgte i den forbindelse at aflyse det fysiske møde den 4 april, det gjorde jeg før at Corona brød ud, da
jeg ikke ville bruge penge på en professionel fotograf og et nyt dyrt tema, hvis der ikke længere er støtte
omkring min person som IU formand, så satte alt i bero og ville afvente til efter RSK mødet i April med at
fortage nogen tiltag.
Efterfølgende kom Corona pandemien og alle vores fysiske møder blev som bekendt lukket ned med
undtagelse af 2 stykker hvor de betroede tjenere ikke vil lukke mødet… efterfølgende opstod der jo et
behov for online møder, hvilket på daværende tidspunkt vores BMLT (basis meeting list tool) ikke kunne
dele link til online møder, i den forbindelse blev jeg kontaktet af et NA medlem som ønskede at hjælpe og
bad om at få adgang til BMLT hvilket jeg forklarede at det ikke kunne lade sig gøre og at han alligevel ikke
kunne ændre noget ved den og jeg ventede på at udviklere af BMLT fil lavet en opdatering som muliggjorde
deling af online møder.
NA medlemmet der kontaktede mig, valgte så at tage sagen i egen hånd og oprettede en gruppe på de
sociale medier hvor han og en anden begyndte at samle de online møder som løbende kom til, hvilket på
daværende tidspunkt var et godt tiltag da det handlede om at redde liv, listen blev også delt på vores
hjemmeside, for at alle kunne finde den. Da så BMLT efterfølgende fik en opdatering som gjorde at BMLT
nu kunne dele link og info om online møder, oplyste jeg om at nu var vi opdateret og opfordrede Host fra
de online møder som figurere på listen på de sociale hvor gruppen som havde været til nytte i starten nu
ikke længere havde sin berettigelse da de admins der administrerede gruppen ikke var valgt ind gennem
den normale procedure, men resultatet udeblev, hosts blev ved at rapportere til gruppen på de sociale
medier.
Jeg har efterfulgt afholdt et online møde med to fra gruppen hvor vi blev enige om at gruppen på de sociale
medier kunne fungere som en supportforum for de platforme som bliver brugt til afholdelse af
onlinemøderne og at jeg skulle lave et opslag til gruppen som fortalte hvad vi var blevet enige om og at
host fremadrettet skulle sende til modelisteansvarlig@nadanmark.dk eller webmaster@nadanmark.dk så vi
kunne holde vores hjemmeside opdateret med ændringer og nye møder eller møder som lukkede ned.

Jeg går i gang med at skrive et indlæg til gruppen og får så en venneanmodning fra et af medlemmerne af
gruppen på det sociale medie og accepterer, kort efter får jeg en lang besked on at de ikke ønsker at ligge
det indlæg ind i deres gruppe alligevel og de ville forsætte som de havde gjort hidtil og skulle jeg holdes
opdateret måtte jeg kontakte hosts for at få opdateringer tilsendt.
Med alle de ting der beskrevet ovenstående har kun beskæftiget mig i at min beslutning om at trække mig
som IU formand er den rigtige, dette er blevet personligt for mange af medlemmerne og det vil jeg ikke stå
model til.. jeg har efter bedste evne efterlevet retningslinjerne for IU og RSK samt vores traditioner, her
specielt med tanke på 6 tradition om vi ikke støtter noget udenforstående fortagende, hvilket en gruppe på
de sociale medier må være da de som er admin ikke er valgt ind gennem vores serviceorgan og dermed
efter min bedste forståelse er en udenforstående fortagende og derfor ikke et NA service udvalg.
Så jeg vil samle alle koder mm og sender dem efter RSK-mødet den 17-19 april til RSK formand mailen og
herefter sletter jeg alle adgange til hjemmesiden på min computer.
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