
# BESLUTNING EFFEKTIV FRA TAGES OP IGEN

1 april 19

2 april 19

3 april 18

4 april 19

5 april 18

6 november 17

7

8

9

10

11

12 november 17

13

14

15

16

17

18 april 18

19

20

21

22

23

NOTER:

APRIL MØDE I ESBJERG

Claus Å er valgt til Regionsdelegeret suppleant april 17

Brian A er valgt til formand for RSK april 17

Lars RS er valgt til Regionsdelegeret april 17

RSK's forretningsorden §3F ændres 

Steff er genvalgt til formand HI april 17

Lars M er valgt til vicekasserer april 17

RD og RDS udarbejder på vegne af NADanmark bud på vinter EDM 2019 evt. senere april 17

august 17

Ændring af HI retninslinjer godkendt april 17

AUGUST MØDE I VORDINGBORG

Beslutningslog for RSK
NAVN REGIONAL SERVICE KOMITE DANMARK

Gælden for RSK møder 2017

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

Retninglinjer for afholdelse af RSK møder godkendes august 17

RSK's budget indtægt skal fremover baseres på et gennemsnit af de sidste 4 års donationer august 17
Myshop appen (MobilePay) tages i brug, koder udleveres til områdets kasserer samt formanden for 
de udvalg der skal bruge dem august 17

Vi tager imod donation på 10.000 kr til lydbog, på betingelse af at RSK-vicekasserer involveres i 
processen omkring fremstilling og salg af denne august 17

Oplæg til program for Service Konference godkendt august 17

NOVEMBER MØDE I RANDERS

OU køber pc for budgetoverskud - godkendt november 17

Der skal kigges på retninglinjernes definitation af begrebet konsensus på næste møde november 17

Det besluttes at hvert område tager den mængde USB stick med som de ønsker at købe, og resten 
opbevares af vicekasserer november 17

Det besluttes at de første 5000 kr der kommer ind for salg af lydbog sættes til side til indkøb af 
100 nye sticks november 17

Ændring af forretningsorden §4D.1: Underudvalg indleverer budget 1/9 så de kan budgettere med 
hvor RSK møderne afholdes november 17

november 17

Det godkendes at der til budgettet tilføjes den forventede kassebeholdning 31/12, baseret på 
gennemsnittet af de sidste 4 års beholdning på denne dato. Det besluttes også at opstillingen af 
det samlede budget og regnskab ændres så der der vil være 3 kolonner: en med regnskab fra 
foregående år, en med dette års regnskab ogen med budget for det kommende år

november 17

Budgetoplæg for RD/RDS udskilles fra det samlede oplæg, og der udbedes et nyt udspecifiseret november 17

Sidst ændret   

Internet: formandinternet@gmail.com

Øvrige betroede tjenere i RSK

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

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

Uforudsete udgifter i budgetoplægget nedsættes fra 10% til 5% november 17

Det besluttes at RD/RDS ikke skal deltage i WSC i 18 november 17

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

Oversættelse: rsk.na.ou@gmail.com

Retninglinje 6B ændres: RSK skal finansiere sine betroede tjeneres og underudvalgsmedlemmers 
dokumenterede rejse og logi udgifter i forbindelse med deres hverv. Budgetter laves ud fra 
forventet udgift til transport på baggrund af sidste års udgift plus 10% til prisstigninger. Dog max 2 
kr pr kørt kilometer.
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