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Referat for RSK mødet den 8-10 april 2022. 

 

Valg og regnskabsmøde! 
 

Sted: Kvaglundparken 18, 6705 Esbjerg 

Fredag d. 8/4 2021. kl. 20:00: 

Adm.-møde og OSR-forum. 

 

Fredag d. 8/4 2022 

Tilstede: Ronni HI-formand, Carsten OSR Syddanmark, Morten OSR 

Midtjylland, Jane OSR SOV, Berit RD, Andy kasserer RSK, Mogens OU-

formand, Dorthe sekretær RSK.  

Afbud: Stephanie OSR Nordjylland. Fredag er Jesper IU-formand 

fraværende.  

 

Adm. Møde fredag:  

Ronni er med-sekretær på weekendens RSK-møde. 

Jesper styrer projekter. 

Mogens er ordstyrer på weekendens RSK-møde.  

 

Lørdag d. 9/4 2022 

 

1. Sindsrobøn 

2. Præsentations runde og afbud. 

Carsten OSR Syddanmark, Berit RD, Jesper IU-formand, Andy 

kasserer RSK og medlem af web udvalg, Mogens OU-formand og 

ordstyrer i denne weekend, Ronni HI-formand, Morten OSR 

Midtjylland, Jane OSR SOV, Dorthe sekretær. 

Afbud. Stephanie OSR Nordjylland. 

3. Koncepterne og visioner oplæses. 

4. Oplæsning BFID og et medlem deler. 

5. Godkendelse af referat og beslutningslog 

Referat godkendt. 

6. Godkendelse af dagsordenen 
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Dagsorden godkendt. 

7. Tilbagemeldinger fra OSR-forum. 

a) Punkter fra OSR-forum, Sponsorbank.  

Hvert område deler deres OSR-rapporter.  

Sponsorbank på NA Danmarks hjemmesiden:  

SOV foreslår en sponsorbank på NA Danmarks hjemmeside. Dette 

tages med ud i områderne.  

Eks. Kunne være at skrive sig på og muligvis en hjemmegruppe. 

Forslag om en enkelt tovholder i forhold til kontakt/e-mail. Forslag 

om hvert område finder en tovholder og ligger det ud på det enkelte 

område.  

b) Økonomi/donationer 

c) Ønsker til RSK 

d) Tilbagemeldinger om punkter fra sidste møde.  

Kommer under de enkelte punkter. 

8. Administration-komiteen orienter + post 

Et enkelt brev fra banken omkring forslag om nogle forsikringer.  

Digital post er der kun kommet kontoopgørsler. 

9. Præsentation af kandidater/service CV 

a) Formand RSK. Mogens opstiller og service cv er sendt ud.  

b) Kasserer RSK. Andy genopstiller og service cv er sendt ud.  

10. Valg af betroede tjenere. 

Mogens opstiller til Formand RSK og er enstemmigt valgt frem til 

april 2024. 

Andy opstiller til kasserer i RSK. Er enstemmigt valgt frem til april 

2024. 

 

11. RD/RDS – rapport og årsregnskab 

Regnskab gennemgås. Rapporten gennemgås. Godt at mødes fysisk 

igen til EDM. Der var 19 regioner deltagende fysisk, 4 regioner deltog 

online og derudover administration. RDS var ikke været med til EDM.  

23 og 30 april 2022 er der online møde i WSC. RD og RDS deler 

møderne. Underudvalgene mødes en gang om måneden online. RD er 

med i PR underudvalg.  
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Det er endelig besluttet at ESL online ikke bliver afholdt i slutningen 

af april 2022.  

Tilbagemelding fra RSK. Tak for beskrivelse af forkortelserne i 

rapporten. Tak for en overskuelig rapport. Og godt med det løbende 

regnskab.  

a) Kan valgperioden ændres. 

Ja den ændres. Fremtidige valg er april 2024 og fremover i de lige 

år. 

b) Vinter EDM? 

Dette har været med ude i områderne. Der er ingen bud, da de 

enkelte områder ikke mener de har service kræfter til dette.  

 

12. Underudvalg – rapporter og årsregnskaber 

a) HI 

Der er ikke sendt en rapport ud. Der refereres fra sidste HI møde. 

Dette referat ligges op på NA Danmarks hjemmeside. Ronni har et 

år tilbage som HI-formand. Der er en næstformand i HI. 

b) OU 

Rapporten gennemgås. Vejledende principper om traditioner er 

fortsat under udarbejdelse. Der mangler pt kun en tradition.  

Der er mødt udfordringer i forhold til endelig udgivelse af bogen 

Livet som clean. Processen i NAWS er gået i stå. 

Psykisk sundheds pamflet er lagt på nettet til udskrift.  

Mogens takker af som formand for OU. Der er ikke andre i 

udvalget der ønsker valg. Der ligger en spændende opgave for et 

kommende OU som består i en A Spiritual Principle a day. 

Vejledende principper om traditioner er ønsket som kladde 

udgivelse. Processen er i gang.  Der skal tages stilling til i hvilket 

format den skal udgives i. Dette kommer med ud i områderne.  

IP 21 er ude til revision. 

https://www.na.org/?ID=projects&ID=projects 

Opfordring til at der kommer nye service kræfter.  

 

 

https://www.na.org/?ID=projects&ID=projects
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c) IU: Ny forside, mødelister, speaker side. 

Rapport gennemgås. Input fra områderne er blevet markant bedre. 

Dette er kært kommende. Der er kommet ny IU- medlem fra KBH.  

Fremadrettet må vi ikke notere mobiloverførsels nummer på 

hjemmeside, referater m.m. Disse skal fjernes fremadrettet, hvis der 

er brug for hjælp så kontakt IU formand på mail.  

Opdaterede mødelister. Disse ligger til prøveversioner under de 

originale mødelister på NA Danmarks hjemmeside. 

Der er tilbagemeldinger i forhold de forkortelser der er på 

mødelisterne. Disse bliver rettet til på Dansk.  

Der er forslag om at lave en separat mødeliste til alle online møder.  

Alle online møder anbefales at være tilknyttet et område, så de er 

en del af servicestrukturen.  

I forhold til speaker siden er der kommet nyt design. Dette er 

præsenteret og godkendt d.d.  

I forhold til event kalender. Der er kommet event kalender under 

sidste nyt. Hvis man ønsker at et event skal i kalenderen skal der 

rettes henvendelse til event@nadanmark.dk 

Forsiden. Der er kommet gode tilbagemeldinger. Alle områder har 

godkendt forsiden.  

Der besluttes at IU overtager færdiggørelsen af OI-delen på 

hjemmesiden. Input skal sendes til IU formands mail. 

iu.formand@nadanmark.dk  

Derudover, se IU Rapport 

 

Stor ros til IU-udvalget for arbejdet med hjemmesiden. 

  

d) Help line. (SOV ønsker debat om retningslinjer) 

”Helpline” er gået ned. Nummeret er forældet og firmaet der 

varetager det siger at vi er blevet oplyst om dette. Vi har ikke 

kunnet finde mails om dette, det bliver besluttet ikke at bruge tid 

på dette, men i stedet for at bruge kræfterne på at komme videre.  

Vi kan evt. beholde nummeret og diskutere hvordan en ny 

”Helpline” aftale kan se ud. Evt. bruge et nyt firma.  

mailto:event@nadanmark.dk
mailto:Iu.formand@nadanmark.dk
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Mogens (RSK-formand) og Anja (Helpline ansvarlig i SOV) er 

ansvarlig for dette. De afventer tilbud på en ny Helpline aftale. 

Hvis dette tilbud ikke er markant dyrere bliver det oprettet igen 

uden varsel af Mogens og Anja.  

Sov Ønsker debat om retningslinjer: 

Sov stiller spørgsmål til retningslinjer på Helpline. Når man ringer til 

helpline udenfor åbningstiderne kommer man på telefonsvaren. Der 

bliver sagt på denne at svareren ikke aflyttes. Der er på nuværende 

tidspunkt ingen retningslinjer, da ansvaret plejer at ligge hos OI 

Danmark og da denne ikke eksistere, er der et problem. 

Div. Helpline ansvarlige fra områderne har tidligere deltaget sammen i 

et forum for Danmark. Det ønskes evt. at en repræsentant fra helpline 

deltager på RSK. Tidligere er der blevet stillet forslag til 

strukturændringer gennem OSR til RSK. Helpline-ansvarlige i 

områderne sørger kun for at vagter er besat. 

Det ønskes fremover at telefonsvaren bliver aflyttet.  

Der debatteres omkring nogle uenigheder områderne imellem. Og det 

foreslås at det bliver taget hjem til områderne, hvordan skal helpline 

fungere? Hvem skal de stå til ansvar for? Skal der laves et udvalg? 

Skal det være under OI? Osv. Inddrag jeres helplineansvarlig i denne 

snak!  

 

13. Kasserer rapport og årsregnskab 2021 

a) Samlet overblik over regnskab lydbøger 

regnskab 2021 er godkendt.  

Foreløbigt regnskab 2022 til og med april gennemgås. Og godkendes. 

beholdning pr. 1 jan 2022 er:     284.396,26 

Budget 2022 :                             216816 

Difference til videre donation=  67580,26 

Lydbøger-USB der er 23 stk. basic-tekst tilbage hos RSK. Der er ikke 

blevet solgt nogle siden 2020. Det besluttes at de bliver Doneret til 

H&I Danmark.  

Der er massere lydbøger: med Hvordan og hvorfor. Samt: 

vejledninger i trin arbejde til salg. 
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14. Service konference – evaluering/opfølgning 

Simon speaker og indleder fra England, tilbagemelder at han var 

meget imponeret over den service interesse der var til 

Servicekonferencen.  

Der er et underskud på ca. 5000 kr. fra området. 

Hvordan er det gået? Kunne godt flyttes til først på måneden. Gerne 

bemandet registrering. Ellers en generelt gode tilbagemeldinger. 

Gerne et mere udførligt program på stedet. Mere fokus på 7 tradition, 

send den gerne rundt på møder m.m. 

Ingen har budt ind på Servicekonferencen 2023, absolut sidste chance 

for bud er til RSK august 2022.  Det skal afholdes i sidste weekend i 

januar eller første weekend i februar 2023. 

  

15. Med ud til områderne 

• Forslag om sponsorbank på NA Danmarks hjemmeside.  

• Hvilket format skal vejledende principper i vores traditioner 

udgives i. Dette tilbagemeldes til OU hurtigst muligt på mail. Så 

den kan komme i trykken.  

• Hvordan skal helpline fungere? Hvem skal de stå til ansvar for? 

Skal der laves et udvalg? Skal det være under OI? Osv. 

• Der er massere lydbøger tilbage: Hvordan og hvorfor. Samt: 

vejledninger i trin arbejde, til salg. Kontakt litteratur ansvarlig i 

områderne. 

• Service konference 2023. Absolut sidste chance er til RSK møde 

i august 2022. Det skal afholdes: Sidste weekend i januar eller 

første weekend i februar 2023  

• Ledige service poster 

RSK Næstformand 

Sekretær 1 

Sekretær 2 

OI-formand 

OU-formand 

Vice kassere 
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16. Eventuelt 

• Skal workshop med tilbage på dagsordenen. 

Det besluttes at det kommer tilbage på dagsordenen. Fremover 

vil vi tage udgangspunkt i workshops fra RSK Hjemmeside 

https://www.nadanmark.dk/workshops-m-v/ 

Ronni står for den til august 2022 i Roskilde (stærke hjemme 

grupper) 

 

17. Næste møde – tid og sted 

19-21 aug. Jernbanegade 21a 4000 Roskilde - Frivillig center  

18. Runde om mødet – udenfor referat 

19. Sindsrobøn 

 

 
 

https://www.nadanmark.dk/workshops-m-v/

