
RSK – NA – DANMARK 
 

Referat RSK møde 19 - 21 august 2022. 
Handleplansmøde i Roskilde 

 
Kl. 20-22. Adm. og OSR-forum. 
 
Lørdag d. 21 august. 
Kl. 9.00: mødestart 
 
1. Sindsrobøn 
2. Præsentation/afbud 

Morten - OSR Midtjylland 
Carsten - OSS Midtjylland 
Jesper – IU-formand 
Mogens – RSK-formand 
Jane - OSR Sov 
Jesper - OSS Sov 
Dorte - OSR Syddanmark/afgående sekretær 
Berit - RD 
Ronni - H&I-formand 

3. Oplæsning af Koncepter og Vision for service 
Morten/Jesper 

4. Et medlem deler om dagens tekst fra BFID 
Dorte  

5. Godkendelse af referat, beslutningslog og dagsorden 
Godkendt 

6. Workshop (At skabe stærke hjemmegrupper) - 
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-
content/uploads/RSK%20Danmark/Workshops/arbejdsskema_at_
bygge_staerke_hjemmegr.pdf?media=1660932818 

7. Tilbagemelding fra OSR-forum og fra sidste møde: 
a) Sponsorbank 

SOV stiller forslag om oprettelse af en sponser bank, og 
spørger forum hvordan sådan en evt. kunne fungere. Andre 
fællesskaber har lignende løsninger. Og det ser ud til at 
fungere godt. ingen områder er direkte imod og det foreslås at 
vælge en ad Hoc-udvalg til at gå videre med det også evt. 
fremlægge det på næste møde.  

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/RSK%20Danmark/Workshops/arbejdsskema_at_bygge_staerke_hjemmegr.pdf?media=1660932818
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/RSK%20Danmark/Workshops/arbejdsskema_at_bygge_staerke_hjemmegr.pdf?media=1660932818
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/RSK%20Danmark/Workshops/arbejdsskema_at_bygge_staerke_hjemmegr.pdf?media=1660932818
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Sov byder ind som tovholder og IU-formand vil gerne være 
behjælpelig.  
Evt. udfordringer bliver vendt i forummet. 

b) Vejledende Principper – hvordan skal den udsendes? 
Midtjylland syntes den skal ligne tringuide (Paper bag) 
SOV vil gerne have den med spiral hvis kvaliteten er i orden, 
da den er nemmere at arbejde med. 
Syddanmark. Vil bare gerne have den udgivet. 
Der snakkes om den evt. kunne udgives som E-bog. OU mener 
ikke den er værd at bruge resurser på at trykke. 
Det er besluttet af den skal udgives. og derefter besluttes det 
at OU arbejde videre med et evt. format. 

c) Tringuide i kladde format 
Da vi ikke kan få litteratur PT. Er der mulighed for at vi selv 
kan trykke trin guiden i kladde udgave eller lign.? hvad har vi 
af muligheder? 
Vi må ikke selv trykke eller dele tringuiden iflg. Regler om CR.  
Litteratur ansvarlig i SOV har hørt at den manglende litteratur 
kommer om 3 uger. WSO i Bryssel arbejder meget hårdt på at 
løse dette.  
Tringuide kan også købes på lydbog 

8. Servicekonference 2023 (bud) 
Ingen områder byder ind på SK2023 
RD foreslår at ligge ”Car workshops” ligges ud på hjemmesiden, 
og lave den som en medlemsundersøgelse. På denne måde kan 
RD vide hvad medlemmer syntes om div. Punkter og tage dem 
med i deres overvejelser. 
Samtidigt forslås det at holde ”Car workshops” i områderne, evt. 
på OSK-mødet.   
Det indskærpes at vi fremover over overholder retningslinjer for 
afholdes/bud på service konferenser.  
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-
content/uploads/RSK%20Danmark/Service%20Konference/Ser
vicekonferencemanual%20-
%202020%20.pdf?media=1660932818 
bud på SK2024 skal afgives seneste en uge ingen RSK november 
2022 
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9. Adm. orienterer/post 

a) Ingen fysisk post er modtaget, og der har ikke været noget 
længe.  

b) Henvendelse fra DR vedrørende podcast 
Podcasten kommer ikke til at handle om NA men og de 12 
trin. Podcasten er et åndeligt og religiøst radioprogram.  
SOV har snakket om hvordan man evt. kunne udvælge 
medlemmer til at deltage?  
Syddanmark har snakket om det af 2 omgange. Førstegang 
var der positiv stemning, og snakken faldt også på hvordan 
man evt. kan udvælge. Der dukkede problemer og 
spørgsmål op, og derfor er et ekstra ordineret OSK-møde. 
Snakken går rundt om bordet blandt alle i Forummet ”for og 
imod”   
SOV foreslår at vi svarer DR og siger at NA-Danmark ikke 
kan formidle kontakt/udvælge medlemmer til deltagelse i 
programmet. Men vi vil gerne sende invitationen ud i 
fællesskabet og informere om at det er op til hvert enkelt 
medlem om de vil deltage. Skulle man ønske at deltage 
opfordrer vi fra regionen til at man er opmærksom på 
følgende:  

• Ingen enkelte medlemmer kan udtale sig på vegne af 
NA eller formulere offentligt hvad Na er. 

• Vær opmærksom på andres anonymitet.  
• Vi opfordrer til at de gør opmærksom på: at de taler på 

egne vegne og ikke nødvendigvis repræsentere NA`s 
holdninger  

c) Forslag om at OSR-forum rykkes til kl. 19 fremover 
10. Underudvalg handleplaner og rapporter: 

a. RD/RDS  
Tilbagemelding fra WSC 
Litteratur. 
Forslag om ændring af WSC- cyklus fra 2 til 3 år. 
Funding proceduren.  
Se Rapport - 
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-
content/uploads/RSK%20Danmark/RSK%20m%C3%B8der
%202022/August/Intro%20til%20RD%20rapport%20til%2

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/RSK%20Danmark/RSK%20m%C3%B8der%202022/August/Intro%20til%20RD%20rapport%20til%20RSK%20m%C3%B8de%20august%202022..pdf?media=1660932818
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/RSK%20Danmark/RSK%20m%C3%B8der%202022/August/Intro%20til%20RD%20rapport%20til%20RSK%20m%C3%B8de%20august%202022..pdf?media=1660932818
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/RSK%20Danmark/RSK%20m%C3%B8der%202022/August/Intro%20til%20RD%20rapport%20til%20RSK%20m%C3%B8de%20august%202022..pdf?media=1660932818
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0RSK%20m%C3%B8de%20august%202022..pdf?media=166
0932818 
Udvalget mangler en RDS (regions delegeret suppleant) 
RD spurgte RSK til råds ang. 2 konkrete spørgsmål. Et 
spørgsmål rejst fra Tyskland 
Problemet er at den europæiske zone som sådan bliver mere og mere sløret, med 
tilføjelsen af regioner uden for Europas geografiske grænser. Nu er der tilføjet en 
sprogzone (Russisk Tranzit). -  

• Den geografiske udvidelse bør stoppes, da zonen bliver for stor og dermed 
ineffektiv  

• Etablering af separate zoner bør fremmes og understøttes, f.eks. Afrika  
• Det anbefales at den geografiske definition bevares, for at undgå mulig 

ubegrænset udvidelse af EDM.  
• Eksisterende forhold kan stadig trænge til redigering og ændringer, f.eks. 

retningslinjer/kriterier for optagelse.  
og et fra Israel.  
Israel stiller forslag om: Et brev fra EDM til WSO som anmodet af de regionale 
delegerede For at opfylde vores primære formål, og da der for nylig har været 
betydelige forsinkelser i udbuddet af godkendt litteratur, foreslår vi ved EDM, at WSO 
vil tillade de regioner der træder frem og beder om det, at trykke godkendt litteratur. 
For at bevare FIPT vil det stadig være WSO, der vil komme til at stå for at udføre hele 
filoverførsels og betalingsproceduren direkte med lokale trykkerier og WSO vil 
desuden underskrive et juridisk dokument i fællesskab med trykkerier, som derved 
sikre FIPT. 
Og spørgsmålene går rundt om bordet. 
Der var opbakning til begge forslag.  

 
b. HI 

Se rapport -  
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-
content/uploads/RSK%20Danmark/RSK%20m%C3%B8der
%202022/August/H%26I%20Regionsrapport%20aug%2020
22.pdf?media=1660932818 
 

c. OU 
OU er i praksis lukket ned. er medlemmer interesseret i at 
starte OU op igen skriv på mail: ou.formand@nadanmark.dk 
 

d. IU 
Se Rapport 

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-
content/uploads/RSK%20Danmark/RSK%20m%C3%B8der%2
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02022/August/IU%20Rapport%20RSK%20august%202022.pdf
?media=1660932818 
Midtjylland spørger om der findes en fælles skrift format og 
størrelse? IU Formand oplyser hvilket format og størrelse de 
bruger i udvalget.  

1)Lagrings plads. 
IU er blevet spurgt om de kan lave Lagerplads online for hele 
Danmark. Det bliver meget dyrt. Og det besluttes at IU ikke 
skal gå ind det, ligesom at NA ikke har et fysisk lager for 
Danmark. Ansvaret ligger i områderne. 

2) SOV fortæller at der er problemer med hjemme siden på 
smartphones med specifikke styresystemer. Møder man fejl på 
hjemmesiden. E-mail eller lign. så tag evt. et ”screenshot” af 
skærmen og send den til: Iu.formand@nadanmark.dk 
 

e. OI 
 
f. Helpline (retningslinjer m.v.) 

Der er blevet lavet et oplæg til retningslinjer.  
SOV vil gerne have præciseret hvad der sker med 
telefonsvaren. Telefonsvaren er tilknyttet en telefon som 
ligger hos RSK-formand, og der bliver den også aflyttet. Der 
har kun været indtalt en enkelt besked, og den blev forsøgt 
besvaret uden held.  
SOV foreslår at det bliver taget hjem til områderne, om hvad 
de ønsker at telefonsvaren brugt til? På nuværende tidspunkt 
henviser den til hjemme siden. 
Syddanmark har spurgt om den samme svare kan blive indtalt 
på engelsk i forlængelse af den danske. 
 

11. Kasserer rapport 
Gennemgået. 
Der er modtaget mange donationer fra områderne. 
Afdrags ordning med tidligere RD er blevet overholdt gennem de 
sidste 18 måneder. 
 

12. RSK-møder 2023 
Midtjylland byder ind på november 2023 
Datoer for møder er  

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/RSK%20Danmark/RSK%20m%C3%B8der%202022/August/IU%20Rapport%20RSK%20august%202022.pdf?media=1660932818
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/RSK%20Danmark/RSK%20m%C3%B8der%202022/August/IU%20Rapport%20RSK%20august%202022.pdf?media=1660932818
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14-16 april 
18-20 august 
17-19 november  
 

13. Eventuelt 
Midtjylland forslår Workshop om 6 tradition på næste RSK-møde 
i Midtjylland. Det er vedtaget. Og OSR Midtjylland. Har ansvaret 
for dette. 
 

14. Med ud til områderne 
a) Der er mulighed for at lave service i RSK. ledige service 

poster er: 
RSK Næstformand  
Sekretær 1  
Sekretær 2  
OI-formand  
OU-formand  
Vice kassere 
RDS 

b) Bud på service konference 2024 senest RSK-møde 
november 2022 

c) Helpline telefonsvaren. 
d) Hjemmeside og mail fejl. Skriv til IU på: 

Iu.formand@nadanmark.dk 
e) RSK sender opdatering ud ang. Podcast. 
f)   Service konference 2023 bliver ikke afholdt. Hvis det 

ønskes, kan områderne selv holde workshop om CAR når 
den er klar. 

g) Frekvens af RSK møder. Giver det mening at afholde flere 
RSK møder. 
 

15. Næste møde, tid og sted 
Randers d. 18 - 20 november 2022 
Hvem står for workshop? 
6 tradition oplæg fra Midtjylland. 

16. Runde om mødet (udenfor referat) 
17. Sindsrobøn 

mailto:Iu.formand@nadanmark.dk

