
Service CV fra Mogens R (opdateret januar 2022) 
   Clean dag: 29 august 2005 

Stiller op til formandsposten i RSK – april 2022 – bakket op af SoV 

Gruppe service: 
2001 juni og året ud: Mødeleder for mandagsmøde i Maribo 

Efteråret 2001: kassere for lørdagsmøde i Nakskov, samt GSR for Nakskov grupperne. 

Jan 2002 – oktober 2009: Skiftende serviceposter for mandags og torsdagsmødet i 
Maribo (kaffe m/k, kassere, mødeleder) 
i samme periode GSR for grupperne i Maribo 
(undtaget en kort periode sidst i 2005) 

Oktober 2010- nu:  Forskellige poster for møder i Nykøbing F, fra marts 2011 
til marts 2012 kassere i "Frihedsgruppen" som nu er min 
hjemmegruppe. Fra maj 2013 - august 2013 kaffe m/k og 
fra august sekretær for dette møde. Siden kasserer, 
mødeleder og GSR for mødet! 2020 – mødeleder og GSR 
for gruppen 

 
Område service: 
Jan 2007 – maj 2010: Kassere og litteratur ansvarlig for området. (SoV)   
Fra februar 2011 – august 2012: Kassere og litteraturansvarlig for OSK/SoV 
August 2012 - august 2014: Ordstyrer for OSK/SoV 
August 2014 - august 2016: Sekretær for OSK/SoV 
August 2018 – marts 2019: Kasserer 
Januar 2021 – nu: sekretær SoV 
2007/2008/2009/2010/2011/2012/2014/2016/2017/2019: økonomi ansvarlig + alt mulig 
anden service for Unity dage i SoV. 

 
Regions service: 
Nov. 2002 – juni 2003: OSS for område SoV  
August 2003 – april 2005: OSR for område SoV   
Maj 2007 – juli 2009: OSR for området. 
I løbet af 2009 forestået workshops om koncepterne i RSK og i områder med OSS/Erik. 
2012 og 2014: Med til at arrangere Service Konference NA-Danmark. 
 
Juni 2009: Konstitueret formand for OU (Oversættelses Udvalg NA Danmark) 
November 2009 - 2012: Formand OU 
April 2012 - 2014: Genvalgt for de næste 2 år som formand for OU 
April 2014 - 2016: Valgt som kasserer for RSK 
April 2016 - 2018: Genvalgt som kasserer for RSK 
April 2018 – 2020: Valgt som formand for OU 
April 2020 – 2022: Genvalgt som formand OU 
2020 – 2021: medlem af Internet udvalg 
 
Bruger udelukkende NA fællesskabet. 
Har arbejdet med trin, traditioner og koncepter i flere omgange. 
 
 



 

 
Vejledende spørgeskema til at vælge betroet tjenere (økonomi)  
 

 Hvor lang cleantime har du?  
 Cleandag 29/8 - 2005 

 
 Hvilken relevant service erfaring har du?  

 Se Service CV 
 

 Anden erfaring/uddannelser du kan trække på?  
 Foreningsarbejde i andre sammenhænge     

 
 Hvilken erfaring har du med at forvalte økonomiske midler?  

 Har været kasserer i en del sammenhænge 
 

 Er du økonomisk stabil?  
 Ja 

 
 Er din egen økonomi i balance?  

 Åh jow 
 

 Er du villig til at underskrive et juridisk bindende dokument angående NA midler?  
 Ja 

 
 Er du villig til at sende udgifter/regnskab hvert år? 

 Om nødvendigt 
 
 


	Vejledende spørgeskema til at vælge betroet tjenere (økonomi)
	 Hvor lang cleantime har du?
	 Cleandag 29/8 - 2005
	 Hvilken relevant service erfaring har du?
	 Se Service CV
	 Anden erfaring/uddannelser du kan trække på?
	 Foreningsarbejde i andre sammenhænge
	 Hvilken erfaring har du med at forvalte økonomiske midler?
	 Har været kasserer i en del sammenhænge
	 Er du økonomisk stabil?
	 Ja
	 Er din egen økonomi i balance?
	 Åh jow
	 Er du villig til at underskrive et juridisk bindende dokument angående NA midler?
	 Ja
	 Er du villig til at sende udgifter/regnskab hvert år?
	 Om nødvendigt

