RSK – NA – DANMARK
Referat for RSK møde 20-22 august 2021.
Handleplansmøde.
Fredag d. 20 august mødes 18.30 vi til en lille bid brød �
Kl. 20-22. Adm. og OSR-forum.

Fredag. Adm.
Der er ikke kommet noget post udover kontoudtog fra banken.
Ordstyrer vælges. Ronni er ordstyrer til dette møde og styrer
projekter.

Lørdag d. 21 august.
Kl. 9.00: mødestart
1.
2.

3.
4.

5.

Sindsrobøn

Præsentation/afbud
Ronni Formand HI Danmark og ordstyrer for RSK til dette møde,
Mogens formand OU, Benjamin observatør, Emil laver service til
dette møde, Thomas RDS, Berit RD, Ejvin OSR SOV, Jane OSS SOV,
Morten OSR Midtjylland, Dorthe sekretær RSK. Andy kasserer
RSK.
Afbud fra Morten OSS Midtjylland, Carsten OSR Syddanmark,
Steffenie OSR Nordjylland.
Oplæsning af Koncepter, RD læser dette højt.
Vision for service, Kasserer læser dette højt.
Et medlem deler om dagens tekst fra BFID.

Godkendelse af referat, beslutningslog og dagsorden
Rettelser til referat. Der er kommet en del rettelser i det tidligere
referat, sidste møde foregik online.
Uddybning af referat under punkt 6 omkring Diæter til online
møder, RD svarede at både RD og RDS varetog deres civile
arbejde samtidig med WSC og derfor fandt det rimeligt at benytte
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sig af diætpengene. Der var en principiel snak om der kan tages
diætpenge under et online service møde.
For at undgå fremtidige diskussioner om hvem der er berettiget
til diæter ved online service møder, blev der truffet en principiel
beslutning om, at der er mulighed for alle i RSK der laver online
service møder at modtage 100 kroner i diætpenge.
Under punkt 6. Rettelse:
De beslutninger der blev truffet af alle delegerede i tiden op til
WSC om ændringer og punkter der blev udelade/udsat til næste
møde var en fælles beslutning taget af de delegerede, da dette
møde blev ændret til et online møde.
Under punkt 7 under rapporter og årsregnskab, står der at alle
skal kunne se de bevægelser der er på div. konti. Disse alle, er
dem der er medunderskrivere til banken.

Under punkt om internet udvalg årsregnskab 2020, står der at
der ikke har været nogen bevægelse. Dette er ukorrekt. Der har
været bevægelser på knapt 3978,23 kroner.
I afsnit 13 under lydbøger, skal det præciseres at dette
udelukkende handler om Basis tekst.

Der snakkes om den fremtidig struktur til referat.
Forslag at referatet godkendes punkt for punkt på selve mødet.
Referatet sendes herefter internt ud til de valgte, hvis der er
spørgsmål eller rettelser har den enkelte ansvar for at rette
henvendelse til den servicepost spørgsmålet er til.
Der besluttes at referatet skal sendes ud 14 dage efter endt RSK
møde til de enkelte valgte medlemmer. Herefter har de enkelte
mulighed for at komme med deres rettelser, spørgsmål eller
indsigelser til sekretær i 14 dage. Det endelige referat sendes til
NA Danmarks hjemmeside senest 1.5 måned efter endt RSK
møde.
Log og dagsorden til dette møde er godkendt.

6.

7.
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Tilbagemelding fra OSR-forum
-Kommunikationsveje i RSK.
Det er fint at rette direkte henvendelse til den enkelte eks. RD
men det er fortsat vigtigt at spørgsmålene skrives i rapporterne.
Alle skal have den viden der er i hele RSK.
-Fornavne på hvem der skriver div. Rapporter
Eks. Underskrive med navn, titel og mail på rapporterne. Dette
for at have mulighed for at kunne rette henvendelse til den
konkrete person.

Servicekonference (bud)
Budget på servicekonferencen fremlægges. Budgettet er
godkendt.
Nordjylland har sendt bud på servicekonferencen 2022.
Er der fundet et sted at afholde servicekonferencen? Nordjylland
forventer at kunne løfte opgaven.
Tiden er knap til slut marts 2022. Datoer for servicekonference
er lavet så vores RD og RDS kan blive klædt på til WSC/CAR

Hvad skal servicekonferencen indeholde? Der er åbnet
muligheder for at RD og RDS kan åbne emnerne mere op til
konferencen eks. Pr og andre gode workshops. Det er RSK der
laver programmet for konferencen.
Der er et ønske om at der nedsættes et adhoc udvalg til
servicekonferencen i RSK. OU-formand og HI formand melder sig
til adhoc udvalg indtil videre. Der er mulighed for service i adhoc
udvalg. De fremlægger udkast til program til næste RSK-møde. Er
der indput/inspiration til udkast til program er disse
velkommen. World service og GSR forum foreslås som det
primære. Der foreslås ligeledes workshop omkring donationer.
Spørgsmål om vi skal invitere folk fra Sverige til at afholde work
shops. Vi skal være opmærksomme på ikke at sprede os for
meget.
Der ligger en rapport omhandlende servicekonferencen 2020 fra
Midtjylland under RSK/servicekonference.
Der mangler en konkret dato for servicekonferencen.
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8.
9.

Adm. orienterer/post
Der kommer ingen post. I den digitale postkasse kommer der
nogle udskrifter fra banken, men ellers intet.
Underudvalg handleplaner og rapporter:

a. RD/RDS
RD orientere. Det er dejligt at kunne mødes fysisk igen. Der er
løbende sendt orienteringer ud, for at imødekomme ønsket
om mere info. RD takker for godt samarbejde med RDS. De er
2 om opgaverne og har løbende dialog om emnerne.

I august er der modtaget mail vedr. WSC.
WB kommer med anbefalinger til hvordan det kommende
WSC skal gribes an.
WB anbefaler at afholde et mindre virtuelt møde om ting der
ikke kan udsættes.
Der er forslag om at WSC fysisk skubbes til 2023 grundet
pandamien. Der er ønske om at mødes fysisk, derfor denne
udsættelse.
OSRèrne har sagt ja til RD må stemme ja til at skubbe WSC til
2023. Og at virtuel deltagelse sidestilles med fysisk deltagelse.
-Budgettet 2022-2023.
-Stilling til godkendelse af litteratur herunder ejendomsretten
til litteratur.
-vilkår i service, skal nogle poster forlænges hvis WSC
skubbes grundet pandamien.
-SPAD er med og skal tages stilling til om udkastet kan
godkendes og dermed udgives.
OSR har sagt ja til forslagene fra WB som ligger na.org under
wsc august.

Selvom der kommer nye forslag eller spørgsmål kommer
disse ikke med i 2022/23 da det er vigtigere at de forslag og
spørgsmål fra tidligere CAR skal nå at gennemgås.
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Under WSC på NAORG kan alle anbefalinger fra WB findes.
Der er online møde i aften.

Der skal tales om 3 punkter.
1. At tillade konferencen at tage beslutninger online når det
er nødvendigt.
2. At tilpasse den nuværende konferenceplan efter den
globale pandami.
3. At beskrive hvilke punkter på dagsorden der er nødvendige
og ikke kan udskydes for konferencen 2022

Opfølgning fra online møde. WB havde de 3 beskrevne forslag
dette skulle der tages en føling på.

RD og RDS bakker op om de 3 punkter.

EDM
Der har været beslutnings møder løbende en gang om
måneden.
Der er ikke taget endelig beslutning om hvorvidt kommende
møde skal være 3 eller 4 dages virtuelt møde. Dette bliver
vedtaget inden for de næste ca. 10 dage.

Ønsker fra OSRèr og RD, RDS om faste rutiner før WSC og
EDM.
Ønske om at det bliver skrevet fast punkt på dagsorden under
RD og RDS med hvad vi ønsker kommer med i de forskellige
rapporter, eks car.
RD og RDS vender tilbage med hvilke punkter der skal tages
op på hvilke RSK møders dagsorden.

b. HI
Rapport gennemgået.
c. OU
Rapport gennemgået.
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Ønske fra Nordjylland. Pr handbook oversættes. OU står som
udgangspunkt for at oversætte bedrings litteratur og ikke
service litteratur.
Benjamin melder sig som tovholder til oversættelsen af pr
handbook. Service litteratur skal ikke godkendes i forhold til
oversættelsen.

Guiding principles skal den printes som kladde?
OU mangler stadig at oversættes 3 traditioner. Forventes
færdig i november til næste RSK-møde.
Begrundelsen for at lave den som kladde er at det tager meget
lang tid, før den har været forbi WS inden den er endelig klar.
Og at når den kommer ud som kladde er der korrektur
læsning gennem medlemmer der læser bogen.
Det besluttes at den skal laves som kladde.

d. IU
Rapport gennemgået.

Der er lavet et nødberedskab, bestående af mødelisteansvarlig
og referatansvarlig. IT ansvarlig fra OSK Syddanmark er
ligeledes gået ind i samarbejdet og agter at stille op til ny IUformand til næste RSK-møde.
Midtjylland ønsker professionel hjælp til hjemmesiden. Dette
ønske er meget udefinerbart, hvad specifik er det der ønskes
hjælp til?
Ønsker inddragelse af professionel hjælp for at være på
forkant med uforudsigelige hændelser.
IU-udvalget er ved at lave nogle videoer der viser hvad der
kan opstå og hvordan man løser de forskellige opgaver der
opstår på hjemmesiden. Dette skal bruges som internt
arbejdsredskab under IU.

e. OI
Syddanmark ønsker info om OI på NA Danmarks hjemmeside.
Opfordring at stille op som OI-formand i RSK. OI bliver
inviteret med til HI møderne. OI Nordjylland har et OI hvor de
mødes. Der er ligeledes et eksisterende OI i København.
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10.
11.

12.

13.
14.

Der opfordres til at de enkelte områder bruger hinanden og
deltagere i de forskellige møder.
Der er jævnligt events PR, som bliver annonceret på NA
Danmarks hjemmeside.

Kasserer rapport
Rapport gennemgået.

Opfølgning på bog om NAs historie. Der er ingen opfølgning da
dem der er ansvarlige ikke er tilstede på RSK mødet.
Der er rettet henvendelse med en bekymring fra Midtjylland om
bogprojekt.
Det bekymringsbrev der er skrevet videre sendes til bogudvalget.
Tak for henvendelsen, alle er velkommen til at byde ind med
deres historie.
Opfølgning om Basis Tekst på hjemmesiden.
Basis tekst er lagt ud på hjemmesiden som lydfil. Der er kommet
3 gange 158 kroner ind i donation. Webudvalg undersøger om
det er muligt at se hvor mange der har besøgt lydfilen.
Midtjylland ønsker flere lydbøger på hjemmesiden.
Der er ønske om at how and why og tringuiden ligges ud som
lydfiler også. Det blev besluttet på sidste RSK efter
tilbagemelding fra områderne at det kun var basis tekst der blev
op på NA Danmarks hjemmeside som lydfil.
RSK-møder 2022
8-10 april 2022, 19-21 august 2022, 18-20 november 2022.
Midtjylland byder ind på november mødet.

Eventuelt.
SOV har fået nye mailadresser, Referat ansvarlig retter til på NA
Danmarks hjemmeside.
Betroede tjenere. Kommer på som fast punkt på dagsorden så
længe der er ledige poster i RSK.

15.
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Med ud til områderne.
Nogen skal tage ansvar for tryk salg m.m af guiding principles
når denne er færdigoversat. Gerne en tilbagemelding til næste
RSK-møde i november.
Der er forslag til nye mødelister til print. Forslaget ligger på NA
Danmarks hjemmeside under RSK. Tilbagemeldinger ønskes.
De kontaktadresser der er på hjemmesiden, bliver de brugt?
OI bedes rette henvendelse til områdets webansvarlig vedr.
arrangementer og kommende møder. Så de andre områder evt.
kan deltage og få viden.
RSK møder i 2022. 8-10 april 2022 og 19-21 august. 18-20
november. November mødet har Midtjylland budt ind på.

16.
17.
18.

Der er mulighed for at lave service i RSK. Følgende poster er
ledige: Formand i RSK, næstformand i RSK, sekretær 2, kasserer
2, OI-formand, OI-næstformand, IU-formand, IU-næstformand.
Næste møde, tid og sted
Randers d. 19-21/11 2021. Start 18:30 til fælles aftensmad.
Runde om mødet (udenfor referat)
Sindsrobøn

