
            OSR-rapport 
Region Danmark 

www.nadanmark.dk 

 
Område: 

 

SoV 

Postadresse: Dato: 

 

6. november 2022 

 

Bestyrelse: 
Ordstyrer:  

Ejvind 
Næstformand:  

- 

Sekretær:  
Mogens 

Kassere:  
Maiyanne 

OSR:  
Jane 

OSS:  
Jesper 

Litteratur:  
Erik 

 

 
Underkomiteer: 
H.I. Formand: - O.I. Formand: - 

Helplineansvarlig/suppleant: 

Malene / Anja Melissa 

Unitydagsformand: 

Internet Ansvarlig: 
Sekretær (og Ordstyrer) 

 

 
Grupperne: 
Antal GSR på OSK-mødet: Hvor mange grupper i området: 

16 

Hvilke byer: 

Haslev, Holbæk x3, Kalundborg, Køge, Nykøbing F x2, Næstved, Ringsted, Roskilde, Slagelse, 

Sorø, Vordingborg og 2 online. 

 
Områdes økonomi: 

 

 
Bankbeholdning: 23802,62 kr. 

 

Kontant: 1544 kr. 

 

Evt. andet omkring økonomi: 

Konventbeholdning: 15437,53 kr. 

Underkomiteer: - 

Hvor meget har grupperne doneret siden sidst: 10905,04 kr. 

 
Donation til RSK: 0 kr. 

http://www.nadanmark.dk/


Underkomiteer: 

Event: 

Desværre bliver der ingen Unitydag til maj, da der ikke er opstillet en formand/kvinde. 

Hvad ønsker vi af RSK: 

 

Helpline telefonsvarer: Se bilag 1 (herunder) 

 

Helpline mail: Vi ønsker en helpline@nadanmark.dk mail, evt. med autosvar med links til møder, 

litteratur m.m. 

 

Budgetoplæg: Dejligt med ensartethed. Godkendt. 

Andet: 
 

Sponsorbank: Ok til at købe domæne. Definere de servicekræfter der skal bruges. 

 
Frekvens af RSK-møder: Nej tak til flere, da vi ikke ser det som en mulighed, da områderne 

allerede har lidt svært ved at nå at klæde deres OSR’er på, som det er nu. 

 

Service cv’er: Vi siger ja tak til Mia som sekretær. 
 

En snak omkring: Hvordan forholder vi os til, når vi oplever at der bruges ikke-godkendt 

litteratur på møder? 

OSK: 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

I kærlig service og fællesskab 

 

Jane/Jesper 
 

OSR/OSS 

 

Hvordan fungere OSK: 
Vi er alle glade for at komme og være en del af OSK. 

Vi begynder med en halv times workshop (Vejledende Principper – spørgsmål til grupper) 

Der kommer nye og unge mennesker til! Tak for jer! 

Vi har skrevet retningslinjer for vores Helpline ansvarlige. (se evt. bilag2 herunder) 

Vi har snakket en del om Helpline-svareren og har udformet et forslag. 
Desværre ingen bud på RSK-møder eller servicekonference. 

mailto:helpline@nadanmark.dk


Bilag 1: 

 
Følgende er et råt udkast til hvad der eventuelt kunne siges på Helpline- 

svareren: 

 

"Du har ringet til Narcotics Anomymous' (NA’s) Helpline udenfor åbningstiden. 

Vi svarer telefonen alle dage mellem kl. 18-22. 
Vi håber at høre fra dig der. 

Det er ikke muligt at lægge en besked her, men du kan i stedet gå ind på vores 
hjemmeside: nadanmark.dk og finde forskellige oplysninger om os der. 

Eventuelt: Du kan også sende en mail til Helpline@nadanmark.dk og modtage en 
info-mail (præciser, hvis det bliver et autosvar!) med links til møder, litteratur, 

kontaktformularer m.m." 

 
 
 

Bilag 2: 

 

Retningslinjer for Helpline-ansvarlige i OSK SoV kan ved interesse findes her:  

 

Retningslinjer SoV 

 

mailto:Helpline@nadanmark.dk
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20sov/Retningslinier%20november%202022.pdf?media=1665569026
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20sov/Retningslinier%20november%202022.pdf?media=1665569026

