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Referat for 
RSK-møde den 18. – 20. november 2022 

 

Budgetmøde 
 
Fredag d. 18/11 kl. 19:00 
 
Adm. møde + OSR-forum 

    
 
Lørdag d. 19/11 kl. 9.00 – 11.00 
 

1. Sindsrobøn 

    
 

2. Præsentationsrunde og afbud 
 

Til stede: 
OSR/OSS: Dorthe, OSR Syddanmark – Emelie, OSR Kbh – Heidi, OSS Kbh – 
Jane, OSR SoV – Jesper, OSS SoV – Morten, OSR Midtjylland – Carsten, OSS 
Midtjylland 
Adm: Mogens, formand – Andy, kasserer – Berit, RD 
Underudvalg: Jesper, IU – Ronni, H&I 
Andre: Mia, Annette, Jørgen 
 
Afbud: Frederik, OSR Nordjylland 

 
3. Oplæsning af koncepter og visioner for service 

    
 

4. Oplæsning af BFID og et medlem deler om den 

    
 

5. Godkendelse af referat og beslutningslog 
Referat godkendt 
Beslutningslog godkendt 
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6. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsorden godkendt 

 
7. Præsentation af kandidater og valg af betroede tjenere 

Mia opstiller som sekretær og bliver valgt 
 

8. Tilbagemeldinger fra OSR-forum ud fra punkterne 
 

A. Økonomi 
Se OSR-rapporter her: 
Midtjylland 
Syddanmark 
Nordjylland 
SoV 
Kbh 
 

B. Hvordan går det i OSK 
Se OSR-rapporter 
 

C. Egen oversat NA-litteratur 
En gruppe bruger egen oversat litteratur, hvor addict er oversat til 
afhængig. Måske er der andre grupper, som ønsker at gå den vej, eller 
som allerede gør det. Diskussionen om hvad ‘addict’ skal hedde på 
dansk gik over flere år, og er lukket for mange år siden. Det er en 
krænkelse af Traditionerne bl.a. 4. Tradition (hver gruppe er 
selvstyrende, undtagen i sager …). Der er talt med nogle af 
gruppemedlemmerne i den pågældende gruppe, men det bliver ikke 
ændret. Kan grupper, der ikke bruger godkendt litteratur, fjernes fra 
mødelisten? Kan og skal vi overhovedet gøre noget?  
Et forslag er at Kbh inviterer den pågældende gruppe til OSK-møde og 
tager en snak med dem. Opfordring til at hvis man støder på det (eller 
lignende) andre steder, tages det op i området.  
 

D. Pamfletter foreslås at koste 3 kr. pr. stk 
Forslaget er at ensrette priserne på pamfletter, så de alle koster 3 kr. 
Det vedtages at alle pamfletter der nu koster 2,50-3,50 fremover koster 
3 kr. 
 
 

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/RSK%20Danmark/RSK%20m%C3%B8der%202022/November/OSR-rapport%20Midt%20november%2022.pdf?media=1665569026
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/RSK%20Danmark/RSK%20m%C3%B8der%202022/November/OSR-rapport%20Syd%20nov%2022.pdf?media=1665569026
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/RSK%20Danmark/RSK%20m%C3%B8der%202022/November/OSR-rapport%20%20Nordjylland%20November.pdf?media=1665569026
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/RSK%20Danmark/RSK%20m%C3%B8der%202022/November/OSR-Rapport-SoV-november-22-1.pdf?media=1665569026
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/RSK%20Danmark/RSK%20m%C3%B8der%202022/November/OSR-rapport%20Kbh%20nov.pdf?media=1665569026


RSK – NA – DANMARK 
    

3 

 

E. Kønsneutral/nonbinær litteratur 
Det har været oppe på EDM og flere lande har allerede sendt det ind 
som forslag til punkt på dagsordenen (CAR) til WSC. Det vides ikke 
endnu, om det kommer med som et punkt på CAR, som udkommer 
30/11-22. Det har været taget op på verdensplan til Conference 
Participant Meetings.  
Tilbage til områderne om det er noget vi som region støtter op om, 
tilbagemelding til RSK til april.  
Konsekvenserne af ændring i vores litteratur er meget omfattende, idet 
al litteratur i verden skal redigeres. Dette har store omkostninger, både 
tidsmæssigt og i særdeleshed økonomisk. 

 
9. Administrationskomitéen orienterer + post 

Der kommer en hel del mails via vores kontaktformular på hjemmesiden, og 
ellers kun post fra banken. 

 
A. Opdatering af retningslinjer 

Forslag til ændringer er gennemgået og godkendt. 
Se RSK’s retningslinjer her 

 
Kl. 11.00 – 12.00 
NA-møde ”Hold det enkelt” 
 
Kl. 12.00 – 13.15 
Frokost 
 
Kl. 13.15 – 14.15 
Workshop om 6. Tradition (Midtjylland) 
 
Kl. 14.30 – 17.00 
 
10. RD 

A. Rapport og budget 
Se RD- rapport her 
Fire årlige åbne online PR-møder i EDM, de første to er søndag d. 15. 
januar og søndag d. 16. april + to i efteråret (ingen datoer endnu). 
Links til møder bliver sendt ud når de kommer. 
Budget under punkt 12B. 
 

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/RSK%20Danmark/Sekretaer/RSK%20retningslinjer.pdf?media=1665569026
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/RSK%20Danmark/RSK%20m%C3%B8der%202022/November/RD%20rapport.pdf?media=1665569026
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B. EDM Cairo 
Se sommer-EDM rapport her 

 
11. Rapport og budget fra underudvalg 

 
A. IU: Budget og rapport 

Se IU-rapport her 
Hvis der er filer, der ikke virker, så kontakt IU. 
Skriv i det hele taget hvis der er noget på vores hjemmeside, der ikke 
fungerer. Brug gerne kontaktformularen nederst på siden. 
Hvis der skal gives besked om fx events eller rettelser til mødeliste, så 
husk at vælge den relevante modtager. 
IU er i gang med at lave mailadresser til alle grupper, som er registreret 
på mødelisten. 
Områderne bedes tage stilling til om de vil have kontaktformular på 
områdets side. Dette gives tilbage til IU via områdets web-ansvarlige.  
Budget under punkt 12B 

I. Udvide webhotel/sky 
Der er nu kun 5 GB, det foreslås at udvide til 100 GB, og det 
koster 10 kr. pr. måned. Dette er vedtaget. 

II. MobilePay ifm. tilmelding til events 
Vi må ikke bruge MP-numre til billetter til events uden at blive 
oprettet som business. Vi risikerer i værste fald at “blive smidt 
ud” af MP, og vil i så fald ikke kunne bruge MP som fællesskab.  
En løsning kunne være at lave en webshop på vores hjemmeside, 
dette kan gøres for ca. 2-300 kr. pr. måned, og så kan hvert 
område lægge deres events derind, og man kan købe billet den 
vej. Den ville også henad vejen kunne bruges til fx litteratur, men 
jo større webshop jo dyrere bliver den. 
IU-formand går videre med at undersøge muligheden for 
webshop og evt. andre løsninger på tilmelding til arrangementer, 
priser m.m. OSR-erne bliver opdateret. 
 

B. H&I: Budget og rapport 
Se H&I-rapport her 
Har talt om at lave et Offentlige Relationer-udvalg i Danmark, hvor H&I 
og OI arbejder sammen i samme udvalg, mødes og deler erfaringer. 
H&I-formanden går af til april, og der er ikke nogen næstformand eller 
andre oplagte kandidater til formandsposten. 

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/RSK%20Danmark/RSK%20m%C3%B8der%202022/November/Rapport%20fra%20Sommer%20EDM%20Kairo%20september%202022.pdf?media=1665569026
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/RSK%20Danmark/RSK%20m%C3%B8der%202022/November/IU-Rapport-RSK-november-2022-2.pdf?media=1665569026
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/RSK%20Danmark/RSK%20m%C3%B8der%202022/November/H%26I%20Regionsrapport%20Okt%202022.pdf?media=1665569026
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H&I-møde 8. april i Fredericia, alle er velkomne.  
Der er ved at bliver lavet en oversættelse af hæftet “Bag Murene”, som 
H&I kan tage med ud til H&I-møder (Det tidligere OU har oversat den, 
og er pt ved at gennemgå den). OSR-erne har besluttet at den bliver 
trykt på H&I’s budget 
Budget under punkt 12B 

 
C. Helpline-udvalg: 

Helpline er et underudvalg direkte under RSK. 
I. Rapport 

Se Helpline-rapport her 
II. Telefonsvarer (tilbage fra områderne) 

Der er et forslag til hvad der skal indtales på telefonsvarer fra 
SoV, herunder om der skal være en mail til helpline, som man kan 
skrive til og få et autosvar med info. Se bilag i SoV’s OSR-rapport.  
RSK-formanden tilbyder at følge op på eventuelle mails. 
Det er vedtaget at der oprettes en mail med autosvar, og RSK-
formanden følger op på mails. IU-formand og RSK-formand laver 
autosvar. 
Der indtales en ny besked på telefonsvarer. 

 
Søndag d 20/11 kl. 9.00 
 
12. Kasserer 

A. Rapport/regnskab 
Se kasserer-rapport her 
Regnskab godkendt 

B. Samlet budget 
Se samlet budget for 2023 her 
Budget godkendt  

 
13. Servicekonference – bud på SK 24 

Spørgsmål fra Syddanmark om vi kan afholde SK i september 2024 i stedet for 
januar, så det kan udskydes til april at komme med bud? (Bud med budget 
skal afgives 18 mdr. før). OSR’erne godkender, at vi flytter SK 24 til september. 
Bud skal afgives til april 2023. 

 
 
 

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/RSK%20Danmark/RSK%20m%C3%B8der%202022/November/Helplineudvalg%20rapport%20til%20RSK%20november.pdf?media=1665569026
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/RSK%20Danmark/RSK%20m%C3%B8der%202022/November/OSR-Rapport-SoV-november-22-1.pdf?media=1665569026
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/RSK%20Danmark/RSK%20m%C3%B8der%202022/November/Kasserer%20rapport%20november%202022.pdf?media=1665569026
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/RSK%20Danmark/RSK%20m%C3%B8der%202022/November/Budgetopl%C3%A6g%202023.pdf?media=1665569026
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14. Tilbagemelding vedrørende sponsorbank fra områderne 
Et andet 12-trinsfællesskab har en sponsorbank, der fungerer, men det er én 
person/gruppe, der står for det. Vi bør nok gøre det lidt anderledes, så det fx 
er et underudvalg, der står for det, hvis der er servicekræfter til det. I første 
omgang, skal selve siden bygges op. Stemningen er, at det som udgangspunkt 
er en god idé, men der er en masse bekymringer, og det bliver en udfordring 
at finde servicekræfter. Spørgsmålet er, om vores servicekræfter kan bruges 
bedre andre steder. Det er sat på pause indtil videre. 

 
15. Opdatering på tryk af ”Vejledende Principper” samt “Livet som clean” 

Vejledende Principper er udkommet som kladde og kan købes hos 
litteraturformændene i områderne for 75 kr. 
“Livet som clean” er korrekturlæst, men korrekturforslagene mangler at blive 
gennemgået, så der kommer til at gå et godt stykke tid endnu. Forslag om, at 
vi bestiller endnu 200 stk. kladder, og at prisen sættes op, da den er dyrere at 
få trykt i mindre oplag, og sidste oplag blev dyrere end vi havde sat prisen til 
samt priserne stiger generelt på både tryk og forsendelse.  
Det besluttes at vi bestiller 300 stk. kladder og at prisen stiger til 80 kr med 
forbehold for yderligere prisstigninger. 
 

A. “Vejledende  Principper” som lydfil 
Punktet bortfalder. 

 
16. Opdatering ang. RSK-møder i 2023 

 
14-16 april 2023, kan formentlig blive i Esbjerg.  
Syddanmark vender tilbage med endeligt bud og adresse snarest. 
18-20 august 2023, ingen bud 
17-19 november 2023 i Randers 

 
17. Med ud til områderne  

 
A. På valg i april 2023 

 
Poster på valg ifølge retningslinjer: 
H&I-formand 
IU-formand 
Sekretær 1 
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Øvrige ledige poster: 
RDS 
OI-formand 
OU-formand 
RSK næstformand  
Sekretær 2 
Vicekasserer 
 
Se oversigt over poster i RSK her 
Husk at sende service-CV 60 dage før.  
Kan sendes til rsk.sekretaer1@nadanmark.dk 

 
B. Se punkt 8E ang. kønsneutral/nonbinær litteratur 

 
C. Bud inkl. budget på servicekonference september 2024 skal afgives 

senest april 2023 
 

D. Bud på RSK-møde 18-20 august 2023 
 

E. Opfordring til at finde servicekræfter til at genopbygge OU. Det næste 
der skal oversættes bliver Spiritual Principle A Day. 

 
F. Opfordring til at de områder der ikke er en del af mailsystemet i 

nadanmark.dk igen tager stilling til om de vil være med både med 
området og med grupperne. 

 
G. HUSK reglerne omkring MobilePay (Se punkt 11A.II) 

 
H. Skal vi byde ind på vinter-EDM februar 2026? Buddet skal sendes ind 

senest til vinter-EDM 2024. Der skal som udgangspunkt bruges 1-2 fra 
hvert område til planlægning.  

 
18. Evt. 

 
En snak om hvad vi gør med “mærkelige” henvendelser til mails og helpline. 
 
Skal vi byde ind på vinter-EDM februar 2026? Buddet skal sendes ind senest til 
vinter-EDM 2024. 

 

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/RSK%20Danmark/Sekretaer/Serviceposter%20i%20RSK.pdf?media=1665569026
mailto:rsk.sekretaer1@nadanmark.dk
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19. Nyt møde – Tid og Sted 
 

14.-16. april 2023. Det kan formentlig blive i Esbjerg. Syddanmark vender 
tilbage med endeligt bud og adresse snarest. 

 
20. Runde om mødet 

    
 
21. Sindsrobøn  

    
 
 

        SERVICE VIRKER         


