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INDLEDNING
Hermed min ansøgning til posten som formand for Internetudvalget under RSK.

Motivation
Hvis jeg bliver betroet posten, håber jeg at få skabt rammerne for et velfungerende
Internetudvalg. Klart handler opgaven [også] om at få skabt og drevet en velfungerende og
professionelt udseende hjemmeside, men nok så meget handler den om kommunikation og
arbejdsgange, tror jeg.

Plan
Min plan er i første omgang at få taget en dialog med de fem områder og relevante underudvalg.
Jeg kunne forestille mig at lave workshops med områderne, enten ved fysisk fremmøde eller via
onlinemøder. Jeg var for nylig med til en workshop om CAR-rapporten, som SoV afholdt online,
og det fungerede faktisk udmærket.

SERVICEERFARING
På gruppeniveau
Jeg har gennem tiderne bestredet samtlige poster på gruppeniveau og har været med til at
starte møder i Danmark og Tyskland. I øjeblikket er jeg GSR for gruppen Exit til livet i København.

På områdeniveau
Jeg har været GSR i OSK SoV, GSK Berlin og OSK København. Derudover har jeg været
webansvarlig for SoV engang i fordums tid, ligesom jeg var en del af GSK Berlins internetudvalg. I
SoV har jeg været sekretær og jeg var formand for servicekonference-udvalget, da SoV stod for
afholdelsen i 2014. Jeg har deltaget i OI i SoV og i Berlin og i H&I i et samarbejde mellem SoV og
Kbh. Senest var jeg formand for speakerudvalget til det aflyste KOKNA 27.

På regionalt niveau
Jeg har tidligere været først næstformand og sidenhen formand for det regionale Internetudvalg.
Derudover har jeg i tre omgange været medlem af Oversættelsesudvalget og her blandt andet
været med til oversættelsen af Bare for i dag, Det virker: Hvordan og hvorfor, Vejledninger i

Trinarbejde, Livet som clean, samt diverse pamfletter og servicemateriale. I øjeblikket arbejder vi
på den nye traditionsbog: Guiding Principles. Jeg har været afløsende sekretær i RSK.

Internationalt
Via arbejdet i Oversættelsesudvalget har jeg dels taget del i kontakten med
Verdensservicekontoret, dels deltaget i workshops for oversættelsesudvalg på tværs af
landegrænser både online og fysisk på EDMs servicedage i Berlin. I forbindelse med afholdelsen
af ECCNA i Malmö var jeg den danske del af det udvalg, der blev nedsat til at varetage den
hjemmeside.

ANDEN RELEVANT NA-ERFARING
Jeg har været clean siden december 2008. Jeg har været gennem Trinene og har arbejdet med
Traditioner og Koncepter i workshopforløb og studiegrupper. I øjeblikket bytter jeg dagligt
Tiende Trins-status med en nær ven.

ANDEN RELEVANT ERFARING UDEN FOR NA
Jeg har været nørd det meste af mit liv. Jeg skrev mit første computerprogram som otteårig i
1982 og har arbejdet på et hav af store og små IT-projekter både som ansat og som ekstern
konsulent. Jeg har haft et IT-enkeltmandsfirma siden 2001.

