Rapport til RSK mødet 2. – 4. april 2010
Service konferencen 2011

OSK Midtjylland er taknemmelig for at vi har fået ansvaret for at afholde service konferencen
2011. og takker RSK for tilliden

☺

Vi har på vores OSK møde den 14. februar 2010 valgt Kim G. som formand og Gert L. er
næstformand.
Det har ikke været muligt at finde egnede lokaler 8. april – 10. april 2011.
Vi har booket Sct. Anna gade skole, i weekenden den 15. -17. april
Sct. Anna gade skole ligger midt i Århus ca. 15 min. gåtur fra banegården.
Der er mulighed for overnatning på skolen, pris 27.00 pr. nat.
Lejeudgiften af skolen bliver et symbolsk beløb på ca. 1000,00 kr. (de vil låne os skolen)
Festen lørdag aften skal slutte kl. 24.00 af hensyn til naboerne.
Vi vil lave auktion & fest lørdag aften og undersøge mulighederne for at lave gallamiddag.
Vi vil også gerne sælge merchandise. (t- shirts)
Vi har et forslag til tema for service konferencen: Service virker
Vi har udarbejdet flyers udkast,
(med mail: serviceina@gmail.com og tlf. nr. som er vores OI nr.)
Vi ønsker flyers kommer ud til fællesskabet i god tid ☺, så flyers kan ligge på alle konventerne
og unity dage, der afholdes det kommende år.

Vi ønsker RSK tager stilling til fire ting:
1/ RSK tager en beslutning om at flytte service konferencen til den 15. april – 17. april 2011.
2/ Temaet for service konferencen, forslag: Service virker
3/ Flyers forslaget (med evt. rettelser)
4/ Budget forslaget (med evt. rettelser)

Bilag: budget forslag & flyers forslag
I kærlig service & fællesskab
Kim G & Gert L.

Budget forslag Service konferencen 2011
Udgifter:
Leje af lokaler
Flyers
Registering
Cafe
Speakere /rejseudgifter
Udsmykning
Diverse
Merchandise
Fest

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1.000,00
500,00
2.000,00
10.000,00
2.000,00
1.000,00
500,00
3.000,00
5.000,00

i alt

kr

25.000,00

7. traditionen
Salg i cafeen
Aktion
Merchandise

kr
kr
kr
kr

5.000,00
12.000,00
4.000,00
4.000,00

I alt

kr

25.000,00

Indtægter:

Flyers forslag næste side

RSK inviterer for femte gang til:

Mulighed for overnatning på skolen, 30,00 kr. pr. nat

frivillige bidrag fra NA medlemmer

☺

Skt. Anna Gade skole

Skt. Anna Gade 38-40
8000 Århus C
www.nadanmark.dk

mail: serviceina@gmail.com

Tlf: 52 72 07 71

