RSK – NA – DANMARK
Referat for RSK møde 14-16 august 2020.
Handleplansmøde.
Sted: Sundhedshuset Clausensvej 25, 6100 Haderslev.

Fredag D. 14. august mødes 18.30 fælles spisning.
20-22. Adm. og OSR-forum.
Lørdag D. 15. august.
8:00 morgenmad
9:00 mødestart
12:00 frokost

Søndag D. 16. august
8:00 morgenmad
9:00 mødestart
12:00 frokost og smør selv madpakker til hjemturen.
1. Sindsro Bøn.

2. Præsentation runde/afbud.

Mogens OU-formand, Carsten OSR Syddanmark, Jane OSS SOV, Ejvin OSR SOV, Michael

OSS Nordjylland, Stephanie OSR Nordjylland, William OSS Syddanmark, Jonas opstillet
som IU-formand, Dorthe sekretær RSK, Lars OSR Midtjylland, Morten OSS Midtjylland,
Berit RDS. Andy opstillet som kasserer i RSK.
Afbud: Claus RD, Ronnie HI-formand.

3. Oplæsninger af koncepter og visioner.

Morten oplæser koncepterne og Ejvin oplæser visionerne.

4. Oplæsning af BFID og deling om denne.
Emil læser og William deler.

5. Godkendelse af referat og beslutningslog.
Dette er godkendt.

6. Godkendelse af dagsorden.
Denne er godkendt.
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7. Workshop bulletin 30 om NA Midler.
Oplæsning af Bulletin 30.

Debat om valg af betroede tjenere. Have kritiske øjne på, ikke at blive blind når vi

mangler service og ”bare” tror på at alt er godt. Turde stille spørgsmål også de svære

spørgsmål når der skal vælges betroede tjenere. Der er lavet et general spørgeskema i

Sverige om helt specifikke spørgsmål til de enkelte poster, som kan bruges når der

vælges. KBH har en nedskrevet skabelon til spørgsmål til betroede tjenere, dette bliver
sendt til os alle.

OU har synligt regnskab som alle til hver en tid kan se på NA Danmarks hjemmeside.

Alt hvad de har står på kontoen, der er stort set ikke nogle kontanter i spil. Alle udvalg
har et kontokort. Der eftersøges en procedure så den enkelte ikke bare kan hæve de
penge de vil.

Forslag: Skabelon til spørgsmål til valg af betroede tjenere, der foreslås at nedsætte et

ad hoc udvalg til at lave en sådan skabelon. Lave løbende synlige regnskaber der bliver

lagt op på NA Danmarks hjemmeside. At der altid er 2 personer der godkender

udbetalinger. Sikkerhed i Midtjylland; Når den enkelte person beder om penge skal det

godkendes med en digital underskrift fra anden person i udvalg denne Procedure for at

sikre de betroede tjener.

Kasserer fra underudvalg forpligtiger sig til at sende regnskab hver måned til RSK-

kasserer.

Stå i retningslinjer hvad man skal stå for i forhold til økonomi.
Der skal være et juridisk bindende dokument hvor der er skrevet hvor mange penge
der skyldes, hvordan afdrags ordning foregår og hvad konsekvenserne er hvis dette
ikke overholdes.

Der er lavet et ad hoc udvalg bestående af 3 betroede tjenere.

Tidligere RD. Hvor er vi hvad gør vi fremadrettet.

Opsummering. Der skal laves en ny afdragsordning, hvis dette ikke overholdes bliver
det politianmeldt. Dette dokument udformes af Mogens og sendes ud til OSS og OSR,

afleveres af Mogens. Berit og Jane, muligvis Claus er med som vidne når dokumentet
overdrages på adresse og sendes anbefalet til adressen.

Få lavet en beskrivelse af forløbet. Dette er udskudt lidt da der skal være kontakt til
tidligere kasserer og vice kasserer.

Status på hvad der skyldes pt. 19100 kroner.
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8. Tilbagemeldinger fra OSR-forum og punkter herfra.
8a. RSK møder 2021.
16-18 april 2021

20-22 august 2021

19-21 november 2021. Slotsgården 5, Randers.
8b. Visit kort.

De små gule visit kort. Disse bliver efterspurgt. Opfordring til at tage kontakt til

Thomas næstformand OI Nordjylland.

Pamfletten ”en ressource i samfundet” findes i en ny udgave-så lad være med at

genoptrykke den gamle. Hvert område får sendt en fil med visit kort fra sekretær.
Morten fra Midtjylland får fat i filen.

Nordjylland har budt ind på service konference foråret 2022.

9. Administrations komite orienterer og post.
Intet at berette.

10. Præsentation af kandidater til serviceposter.

Andy opstiller til kasserer i RSK. Alle har modtaget service CV.
Jonas opstiller til IU-formand. Alle har modtaget service CV.

11. Valg af betroede tjenere.

Andy er valgt til kasserer i RSK. Velkommen.
Jonas er valgt til IU formand. Velkommen.

12. Underudvalgs rapporter og handleplaner.

a) RD/RDS. Der har været afholdt zoom møder. Der har været 6 møder på 6 dage

omkring WSC møder, første del af WSC. Det har været hårdt at deltage i disse møder.

Processerne og afstemninger var lange processer. Beslutninger og afstemninger har
været lange og mange. Der har også været mange møder under EDM. Disse møder

bliver også afholdt på zoom. Der er skåret mange udgifter væk grundet covid 19, der

har været en del debat omkring indtægter. Der er stor mulighed for at få info og stille
spørgsmål via online forums.
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I forhold til RD og RDS er er styr på økonomien, de penge der var lagt ud til rejser og
ophold er betalt tilbage til konto.

Der ligger alt det information vi måtte ønske at se på NA.ORG (på engelsk)

Nogle af de punkter der skulle have været til afstemning er blevet skubbet til 2022. I

diskussioner bliver alle hørt.

Cairo Europa konvent er udskudt til 2022. Alt er udskudt, oplysninger kommer når der
er mere info. Der er afholdt et fællesskabs udviklings møde hvor temaet var at

nedskrevet erfaringer hvordan man kommer ud til ydre områderne i verdenen.

SOV efterspørger hvad det er der er blevet stemt om. Berit oversætter hvad der er
stemt om der skal arbejdes videre på.

1)-skal der ligges lydbøger på internettet. WSC eftersøgt om lydbøger om basis tekst
skal være gratis tilgængelig. Midtjylland støtter op om dette. Forslag kunne herfra
være til WSC at Danmark vil tilbyde at ligge vores lydbøger tilgængelig.

2)-support gruppe. Til RD og RDS I april var der forslag om support gruppe, der er ikke

besluttet noget. Eks. på support gruppe kunne være; behjælpelig med oversættelser
eller forskellige workshops. Eks. Gennemgang af car, hvad er vores holdning til den

dagsorden der skal med til WSC. Hjælp til vores RD og RDS til at blive klædt bedre på

og få bredt oplysninger ud i hele Danmark. Det kræver nogle servicekræfter. Måske

skulle det tages med ud i grupperne og høre om der er nogle der har lyst til at give en

hånd med. Måske kunne de områder der brænder invitere RD og RDS for at klæde dem
på og dele det store arbejde. Også vigtigt at have en fast gruppe, der er interesseret i
eks. Car, som kunne være relevant.

3)-opdatering og detaljeret referat omkring online møder WSC. Dette kommer senere.
b) OU. Der er pt 3 personer i udvalget, de arbejder i øjeblikket med ”Guiding
Principles” og er gennem de første 4 og den 7 tradition.
Tolv koncepter – overskrifter – er sendt ud.

En ressource i samfundet er gennemgået og rettet til.
Opfordring til områderne om de nye lydbøger.

Living clean er helt udsolgt nu. Skal vi have flere mangler der en tovholder på dette. En

tovholder for dette skal: Bogen ligger allerede ved en trykker og skal ”bare”

genopstilles, man skal kunne opbevarer bøgerne (500 bøger fylder ca. en palle), og dele
dem ud til områderne og Stå for økonomien omkring dette. Tag kontakt til

oversættelses udvalg hvis der skal produceres flere. Det kommer til at varer længe før
den originale bog kommer.
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Sidst i juli var de afsted på arbejdstur.

Nye projekter som kunne være oplagt at gå i gang med kunne være ”Twelve Concepts”
for NA service

c)HI. Ingen tilstede.

d)IU. Der er lavet et forslag fra ny formand, dette skal der tages stilling til. Nordjylland
er sikker på at ny formand kan tage de beslutninger der skal tages.

I forhold til møde lister til print skal med ud til området, da det handler om design, det

kan have en indflydelse på design når der bliver ændret i data opstilling. Den nye måde
vil kunne mindste risiko for fejl.

Der tages stilling til IU-formands forslag i morgen. Under punkt 15.

1) Landsdækkende zoom konto. Nordjylland vil gerne hører om man kunne lave en

landsdækkende konto. Forslag om at samle en zoom konto i RSK som vi også kunne
bruge i service sammenhæng. Er der et behov landsdækkende?

2) Speaker kanal på internettet. Der er lavet en privat speaker kanal på internettet,

med speak der er optaget på et online møde, der bliver brugt NA logo. Dem der er på

speak er spurgt og tilladelse er givet. Efter videre undersøgelse viser det sig at der er
flere speaks på kanal bl.a. fra forskellige konventer. Nogle af disse er muligvis ikke

blevet spurgt, der skal gives tilladelse fra de enkelte personer om at disse speaks bliver
offentliggjort.

Forslag om at speaks ligeså godt kan ligge på NA Danmarks hjemmeside. Vi kan miste

noget af kontrollen til brugen af lydfilerne på internettet hvis vi bruger andre kanaler.

OSR Syddanmark melder tilbage til rette vedkommen om de speak der er lagt op, der
skal gives tilladelse, og at dette forum ikke repræsenterer NA Danmark.

De eneste speaks vi er ansvarlig for er dem der er lagt op på NA Danmarks

hjemmeside. Narcotics Anonymous Danmarks navn må ikke bruges på en privat kanal.
e)OI. Intet at berette.
13. Kasserer rapport og regnskab.

Regnskab fremvises. Og godkendes.

Dorthe har overtaget tidligere kasserers bærbar computer. Der er lagt Word program

på computeren.

a) Er det bragt orden med ny bank i områderne? Ja det er der.
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b) Skal vi være bekymret nu hvor der ikke kommer penge ind fra konventerne? Nej

ikke umildbart. Der er ikke kommet penge ind men der har heller ikke været så mange
udgifter.

Kasserer ordner donationer til EDM og WC. Se årsregnskab 2019.
Mødet slutter for i dag.

Brian formand for RSK tager afsked efter alle de gode år i RSK-service for denne gang.

Vi afslutter med en fælles sindsrobøn.

Præsentations runde søndag d. 16/8 2020.

Carsten OSR Syddanmark, Jane OSS SOV, Ejvind OSR SOV, Stephanie OSR Nord Jylland,
Mickael OSS Nord Jylland, William OSS Syddanmark, Jonas formand IU, Dorthe
sekretær, Lars OSR Midt Jylland, Mogens formand OU.
Koncepter oplæses af Lars.

Visioner oplæses af Stephanie.

Oplæsning og deling af BFI. William læser, Jane deler.

14. Service konference ny manual tilbagemeldinger på dette.
Gennemgang af vejledning til service konference.

Under formål; Vi skal ikke udarbejde en CAR, vi skal tage stilling og klæde RD og RDS på

til CAR.

Der mangler en formulering om info/præsentations materiale omkring de emner der
vil komme på programmet til servicekonferencen.
”der afholdes GSR forum.”

Afgivelse af bud; Det endelige bud fremsendes sammen med andet materiale en uge før
RSK-møde i november til samtlige betroede tjenere i RSK.

RSK`s administrationskomite; Vi skal ikke udarbejde en CAR.

Formand for servicekonferencen; ”ansvar for at aflægge midlertidig rapport for hvordan

servicekonferencen er forløbet, herunder budget, deltagelse, statistik m.m. i slutningen
af RSK-mødet søndag” Dette skal ikke stå der.
OSR; Hele afsnittet skal slettes.

GSR; Ment som et sted til udveksling af erfaringer og ideer fra alle områder og deres
GSR. En del af servicekonferencen.
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Cafe; ideen med hvad der er brugt i foregående år er måske god at have med.

Økonomi; RSK låner ikke området penge til opstarts udgifter, men betaler det. Og RSK
står for indtægterne. (RSK står for alt økonomi)

Stephanie laver vejledning for afholdelse af servicekonference færdig.

15. IU Forslag.

IU-formand har sendt 5 forslag ud til OSR og OSS.

Forslag 1. Tage rundt til alle 5 områder og holde workshops om hjemmesiden og
internetudvalgets opgaver generelt.

Der er stor opbakning til at IU-formand kommer ud i områderne. Det er godkendt at
der omprioriteres økonomisk så IU-formand kan komme rundt, der skal ligges et

regnskab til kassere i RSK.

Forslag 2. Webkontakter i stedet for webmasters i de enkelte områder. Dette for at der
i områderne kan udnævnes en ansvarlig til at videre sende eks. Referater m.m. til

opslag på NA Danmarks hjemmeside. Så IU står for at slå tingene op på hjemmesiden.

Forslag 3. Udsættelse/genovervejelse af professionel hjælp til udfærdigelse af NA
Danmarks hjemmeside.

IU-formand har brug for lige at tjekke siden ud og få input fra områderne inden vi
eventuelt søger professionel hjælp.

Forslag 4. Fjernelse af google tracking fra hjemmesiden.
Dette er besluttet og gjort.

Mødelister til print. Risikoen til fejl minimeres når det hele kommer fra et sted. Men
der er risiko for at udseende kommer til at ændre sig. IU-formand laver et udkast til

næste RSK-møde i november.
16. Evt. intet.
17. Med ud til områderne.

Mulighed for service i RSK er: Formand, næstformand, sekretær 2, vice kasserer, OIformand.

Møder i 2021. 16-18 april 2021 og 20-22 august 2021.

Mulighed for at deltage i support gruppe til RD og RDS. (henvendelse til OSR)

Webkontakt. Webkontakter i stedet for webmasters i de enkelte områder. Dette for at

der i områderne kan udnævnes en ansvarlig til at videre sende eks. Referater m.m. til

opslag på NA Danmarks hjemmeside. Så IU står for at slå tingene op på hjemmesiden.
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Beslutning fra sidste RSK-møde omkring tidligere RD er genoptaget og bliver fulgt til
dørs.

Visit kort bliver sendt ud til OSR og det videre gives til de enkelte områder.

18. Nyt møde, tid og sted.

D. 20-22 november 2020, Slotsgården 5, 8900 Randers C.

19. Rundt om bordet.
Ikke til referat.

20. Sindsrobøn

