
# BESLUTNING EFFEKTIV FRA TAGES OP IGEN

1 august 14
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4 august 14
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7 april 16

8 april 16
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15 august 14
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25 august 14

26 november 14 april 15

27 november 14 april 15

28 november 14

29 november 14

30 november 14 april 15

31 november 14

NOTER:

Tilbagemelding start december om budget er godkendt eller afvist

Ingen Service konference i 2015

Til næste RSK møde skal områderne komme med bud på RSK møder i 15, samt Service Konf.

Øvrige betroede tjenere i RSK

Det "ulovligt" optjente overskud på Vejledninger i trinarbejde" doneres til EDM og prisen på kladden 
nedsættes til 40,- kr
NOVEMBER MØDE I ÅRHUS

Jesper SoV står for traditionsworkshop på næste møde

Penge til OI deltagelse i Kommunernes Landforenings da kan ikke tages før der er budget 

Hvis RD/RDS budgettet ikke vedtages inden er udgifter til vinter EDM godkendt

APRIL MØDE I KØBENHAVN

Alle årsregnskaber er godtkendt april 14

Afsluttende regnskab fra aftrædende kasserer godkendt april 14

RD tager kontakt til NA Sverige for at høre deres erfaringer med SSP april 14

Diæter udenlands hæves fra 100,- kr til 175,- kr pr døgn

RD kontakter Sverige og Norge for erfaringer med stempelordning april 14

OSS Midtjylland tager kontakt til Internet udvalg om opdateret prisliste på hjemmesiden april 14

OSS Midtjylland overtager nøglen/ansvaret for postboks april 14

april 14

Mia valgt til formand for OU april 14

Mogens valgt til kasserer april 14

Beslutningslog for RSK
NAVN REGIONAL SERVICE KOMITE DANMARK

Gælden for RSK møder 2014

Formand: formand.na.rsk.dk@gmail.com Kasserer: rsk.kasserer@gmail.com

Næstformand: naestformand.na.rsk.dk@gmail.com Sekretær: sekretaer.na.rsk@gmail.com

Administrtion

Godkendt at OU ændrer prioriteringsrækkefølgen, og sætter Basis Tekst 6. udgave først april 14

Frist for indsendelse af service CV til RSK ændres til 60 dage før valgmøde april 14

Ekstra bevilling til HI til dækning af transport til SK14 (1.900 kr) - godkendt april 14

Der bevilliges 4.400 kr til fælles OI/HI workshop april 14

Godkendt at Internet udvalg sætter gang i den nye hjemmeside april 14

Selvransagelse på næste RSK møde - 1.000 kr bevilliget til forberedelse april 14

RSK og RSK's underudvalg budgetterer fremover ud fra gældende takster august 14

Det er op til grupperne om de vil være stempelgrupper og hvordan de vil gøre det august 14

AUGUST MØDE I VORDINGBORG

Der afholdes traditionsworkshop på alle RSK, vi skiftes til at så for det august 14

Retningslinjer er ændret om underudvalg august 14

august 14

Budget forhøjelse på 7.300 kr til Internet udvalg er godkendt august 14

Internet udvalgets retningslinjer er godkendt august 14

Sidst ændret  

Internet: formandinternet@gmail.com

Regions Delegeret: rdnadanmark@gmail.com Regions Delegeret Suppleant: rdsnadanmark@gmail.com

Vicekasserer: vicekasserer.rsk@gmail.com Vicesekretær: vicesekretaer.rsk@gmail.com

Reviderede oplæsninger samt "hvem, hvad, hvordan og hvorfor" lægges op på hjemmesiden august 14

Offentlig Informations udvalgs bankbeholdning bliver stående urørt august 14

Offentlig Information: offentliginformation.na.rsk@gmail.com Hospital og Instution: hi.nadanmark.formand@gmail.com

Oversættelse: rsk.na.ou@gmail.com

Konventer har selv ansvaret hvis de vil oprettes på na.org
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