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NOTER:

April RSK online møde

Donationer til WSO/EDM fastholdes efter retningslinjerne april 21

Diæt til online møder fastsættes til 100,- kr pr døgn april 21

Årsregnskab 2020 er godkendt april 21

Henvendelser fra offentligheden/presse henvises til OI-mail (oi.formand@nadanmark.dk)

Ny bankaftale (district) godkendt - med fire underskriftberettigede (kasserer, RD, HIFM, OUFM) april 21

Berit (RD), Thomas (RDS), Dorte (sek), Ronni (HIFM) blev alle valgt april 21

Servicekonference bud fremlægges på næste møde april 21

april 21

IU kører p.t. uden formand (på nødberedskab) april 21

Bog om NA historie - processen fortsætter april 21

Beslutningslog for RSK

NAVN REGIONAL SERVICE KOMITE DANMARK

Gælden for RSK møder 2021

Formand: rsk.formand@nadanmark.dk Kasserer: rsk.kasserer@nadanmark.dk

Næstformand: rsk.naestformand@nadanmark.dk Sekretær: rsk.sekretaer1@nadanmark.dk

Administrtion

Basis Tekst lydbog lægges på hjemmesiden til læsning, med mulighed for donationer april 21

August i Haderslev

14 dage fra sidste RSK møde bliver referat sendt til alle valgte i RSK, Herefter har de enkelte 14 

dage til rettelser, spørgsmål eller indsigelser. Endelig referat sendes til NA Danmarks hjemmeside 

senest 1,5 måned efter sidst møde. 

august 21

guiding principles trykkes som kladde august 21

Fornavne og servicepost skrives på div. Rapporter august 21

Budget til servicekonference 2022 er godkendt august 21

adhoc udvalg til udkast af program til servicekonference er HI formand og OU formand august 21

wsc, stemmes ja til rykning til 2023 august 21

der stemmes ja til forslag fra WB, disse kan ses under na.org august 21

Benjamin esbjerg tovholder for oversættelse af pr handbook august 21

Jesper esbjerg opstiller til IU formand, sender service cv august 21

Øvrige betroede tjenere i RSK

SOV har fået nye mail adresser. august 21

ledige poster, fast punkt på dagsorden. august 21

IU formand valgt. Jesper nov 20

Oversættelse: ou.formand@nadanmark.dk

Sidst ændret   maj 2021

Internet: iu.formand@nadanmark.dk

Regions Delegeret: rsk.rd@nadanmark.dk Regions Delegeret Suppleant: rsk.rds@nadanmark.dk

Vicekasserer: rsk.vicekasserer@nadanmark.dk Vicesekretær: rsk.sekretaer2@nadanmark.dk

RSK møder 2022 -    aug-SOV      Nov-Midtjylland nov 20

Servicekonference afholdes i nordjylland den 25-27 marts 2022 nov 20

adhoc udvalg til servicekonference er HI formand. RD & IU nov 20

5% (10324.kr) til uforudsete udgifter bliver indført i budgettet. nov 20

Offentlig Information: oi.formand@nadanmark.dk Hospital og Instution: hi.formand@nadanmark.dk


