OSR rapport
Region Danmark
www.nadanmark.dk
Område: Nordjylland

Post adresse:

Dato:11-08-2021

Bestyrelse:
Formand: Frederik

Næstformand: Simon

Sekretær: Carsten

Kassere: Thomas

OSR: Stephanie

OSS:

Litteratur: Thomas

Underkomiteer:
H.I. Formand: Michael

O.I. Formand: Thomas

Helpline: David

Konventformand: Stephanie

Internet Ansvarlig: Andy

Grupperne:
Antal GSR på OSK mødet: 4

Hvor mange grupper i området: 13 stk

Hvilke byer: Aalborg, Thisted, Brønderslev og Frederikshavn

Områdes økonomi:
Bankbeholdning:

33.197,47 kr.

Kontant: 2833 kr.
Evt. andet omkring økonomi:
Konventbeholdning: 34.433,65 kr.
Underkomiteer: Litteratur: 17.155,82 kr. Nødhjælpskonto: 3111,03

Hvor meget har grupperne doneret siden sidst: ca, 1200-1500 kr. igennem Mobilepay.
Donation til RSK:

10.000 kr.

OSK:
Hvordan fungere OSK:
OSK Nordjylland fungere godt – Vi har for første gang siden nedlukning mødtes fysisk, det var
rigtig dejligt. Der er en god ånd på møderne, og vi bakker hinanden op.

Underkomiteer:
H&I: Har fået ny formand Michael, som er i gang med at få fodfæste i den post, da hele udvalget
var gået i stå og faldet fra. Så nu er der nye kræfter der, så det bliver spændende at få H&I op
og stå igen.
OI: OI er godt i gang med at planlægge en workshop, som de ønsker skal foregå til NOKNA 25.
Det bliver også rigtig spændende.

Event: Vi er i fuld gang med at planlægge NOKNA 25, som mange af jer allerede ved. I år skal
det foregå på en ny skole, så det skal nok blive rigtig godt. I øjeblikket er der rigtig mange, som
spørger konventformanden ang. Forregistrerring. Til det kan vi sige, man må vente lidt endnu.
Konventkomiteen regner med i start september, det skulle blive muligt. Vi ser rigtig meget frem
til en weekend fyldt med bedring, fest og kærlighed.

Hvad ønsker vi af RSK:
• En af grupperne i OSK Nordjylland ønsker en uddybning af vores beslutning ang. Diæter
ved online møder. Da referat fra RSK var blevet gennemlæst, stod der intet om årsag til
beslutningen, og hvordan det skal gøres i praksis. Dermed ønskes der en redegørelse for
beslutningsprocessen.
• Til Oversættelsesudvalget: OSK Nordjylland ønsker en oversættelse af PR Handbook

Andet: Jeg vedlægger derudover et forsigtigt bud på servicekonferencen. Vi troede vi havde
lokationen på plads, men det viste sig, det havde vi desværre ikke.
Derudover er jeg desværre blevet forhindret i at deltage til RSK mødet, da jeg skal arbejde.
Sådan er livet, på livets betingelser jo. Så jeg håber I får et rigtig dejligt møde, og så ses vi
forhåbentlig til oktober

I kærlig service og fællesskab

_____________________________Stephanie________________________________
OSR/OSS

