Service konference komite møde den 12. januar 2020

Helpline

70 20 01 85

Dagsorden:
1. Sindsrobønnen
2. Valg af referat og ordstyrer
3. Præsentationsrunde
4. Oplæsnings af NAs12 koncepter
5. Oversigt over valgte betroede tjenere fra sidste komite møde
6. Raporter fra tovholderne
7. Evt.
8. Næste møde tid og sted
9. Sindsrobønnen.
---------------------------------------------2. Valg af referat og ordstyrer
John valgt til referant & Gert som ordstyrer.
3. Præsentationsrunde
Charlotte – Randers
John – Randers
Gert – Randers
Christian – Aars
Thomas – Randers
Kennie – Randers
Jan – Randers
Michael – Randers
Mikkel – Viborg
Morten – Viborg
Asger – Randers
Kenny – Randers
Afbud:
Nicolaj – Aarhus, Kathrin - Viborg
Thomas – Randers – Tina - Horsens

4. Oplæsnings af NAs12 koncepter
Morten læser NAS 12 koncepter
5. Oversigt over valgte betroede tjenere:
Valgte betroede tjenere til de forskellige poster på mødet den 27 okt. 2019
formand: John (valgt på OSK mødet oktober 2018)
Registrering (7 tradition): Morten (Viborg gruppenerne)
Kasserer: Gert
Cafeen: Charlotte & Tina
Sandwich: Charlotte
Aftensmad fredag & lørdag: Aftensmad sortere under Cafeen
Nellie laver aftens mad fredag eller lørdags efter aftale med tovholder Charlotte
Lyd: John (Randers) Christian (Aars) Thomas (randers)
Merchandise og banner: Gert
NA merchandise sælgere med NA licens er hjertelig velkommen.
Auktion: Kenny & Nicolai
Countdown: Thomas (Randers) & Christian (Aars) Musik til countdown John
tovholder
Bedrings møderne: John er tovholder: Kasper & Nicolai (Randers) Evt. Service
emner.
Gøre klar og rydde op.
Alle tilstede hjælper med at rydde op.
Underholdning/ fest fredag og lørdag ?
Thomas (Randers) Lørdag aften
Nicolai (Randers) Fredag aften

6. Raporter fra tovholderne:
Formand:John
Kasserer:Gert – Regnskabet som det ser ud d.d. er sidst i referatet.
Der er blevet udarbejdet selvstændig regnskab fra salg af merchadise.
Registrering: Morten har lavet registreringlister, der bliver lavet en liste hvor
cleantime kan skrive på.
Programmet for service konferencen tryk hvorpå der tryk på den ene side “En
vision for NA service”
Cafeen:/ herunder sandwich, aftensmad fredag & lørdag Charlotte & Tina
Nellie, laver vamrt varmt mad til fredag aften.
Der er købt sodavand og vand til cafeen.
Mikkel hjælper Charlotte fredag og lørdag med sandwichs.
Samt aftensmad lørdag samt hjælper til i cafeen med oprydning. Mikkel bager
nogle kager som kan sælges fra cafeen.
Prisen på morgenmad 25,00 kr. Pris på aftensmad 40,00 kr.
Sodavand og vand 10,00 kr.
Lyd:John, Vi besluttede at optage de to speakermøder. John tager mikrofoner
med, dem vi har købt til vores konvent & camp.
Merchandise:Gert
Har fået fremstillet to bannere og har hentet nogle bannere fra vores konvent og
camp lager i Skanderborg. Der er lavet T-Shirt. Sælges for 120,00 kr, samt krus
med som sælges for 100,00 kr pr stk., derudover er der tryk nogle poster i A2 og
A3 størrelse med “En vision for NA service” Pris for poster er i A2 format 70,00 kr
pr stk. i A3 format 30,00 kr pr stk.
Countdown lørdag aften kl. 21.15-kl. 21.45:Thomas – Randers og Christian –
Aars er tovholder på at finde nogle til at afholde countdown
Vi blev enige om at det skal være mand og kvinde. Derudover en som udleverer
litteratur og nægleringe.
Alle med 30 dage og derunder, modtager en bare for idag eller basis tekst.
Nøgleringe eller mønter til medlemmer som har mærkedage på dagen.
Bedrings møderne: Nikolaj – der er lavet mødeguider, mødeledere findes på
dagen.

Underholdning: fredag kl. 21.15 – 23.00 Karaoke
lørdag Musik med DJ lige efter countdown kl ca 21.45 – 24.00
7. Evt. Vi kan komme ind i lokalerne allerede torsdag sidst på eftermiddagen.
Vi sætter lydanlæg op torsdag aften, samt sodavand og vand kommer i
købeskabene torsdag aften.
Vi aftalte at mødes fredag kl. 14.00 for at gøre klar til service konferencen, som
åbner kl. 17.00
8. Næste møde tid og sted
Søndag den 19. januar lige efter vi er færlige med oprydning og rengøring
hvor dagsorden er:
1. Sindrobøn
2. Valg af referat og ordstyrer
3. Præsentationsrunde
4. Vi tager en runde:
Erfaringer omkring service konferencen.
5. Sindsrobønnen.

9. Vi sluttede mødet af med Sindsrobønnen.
Mødet tog ca 1.30 min.

12 koncepter for NA service.
1. For at opfylde vort fællesskabs hovedformål, er NA grupperne
gået sammen om at lave en struktur som udvikler, koordinerer og
vedligeholder tjenester til gode for NA som helhed.
2. Det endelige ansvar og myndighed for NA service ligger hos NA
grupperne.
3. NA grupperne overgiver den nødvendige autoritet til service
strukturen, for at kan opfylde de ansvar, der er lagt på den.
4. Effektiv lederskab er højt værdsat i Narcotics Anonymous.
lederegenskaber bør omhyggelig tages i betragtning, når der bliver
valgt betroede tjenere.
5. For hvert ansvar, der er pålagt service strukturen, skal er enkelt
beslutningspunkt og ansvarlighed defineres præcist.
6. Gruppe samvittighed er det spirituelle middel, vi bruger til at få en
kærlig Gud til at influere på vores beslutninger.
7. Alle medlemmer i en service enhed bærer væsentligt ansvar for den
enheds beslutninger og bør tillades fuldt ud at deltage i
beslutningsprocesser.
8. Vores service struktur afhænger af ærligheden og effektiviteten af
vores kommunikation.
9. Alle elementer i vores service struktur har ansvaret for omhyggelig
at tage alle synspunkter i betragtning i deres beslutningsproces.
10. Ethvert medlem af service enheden kan ansøge enheden om oprejsning
for et personligt klage punkt uden frygt for gengældelses
foranstaltninger.
11. NA kapital skal bruges til at fremme vores hovedformål og skal
styres ansvarligt.
12. Idet vi holder os til Narcotics Anonymous spirituelle natur, skal
vores struktur altid være tjenende ikke styrende.

En vision for NA-service
Enhver indsats der gøres i Narcotics Anonymous,
udspringer af vores gruppers hovedformål. På dette
fælles grundlag er vi forpligtede.
Vores vision er at en dag:

• Vil ethvert medlem, inspireret af bedringens
gave, opleve åndelig udvikling og tilfredshed
gennem service;
• Vil NA-serviceenheder arbejde sammen verden
over i en ånd af sammenhold og samarbejde
om at støtte grupperne i at bringe vores
bedringsbudskab
• Vil Narcotics Anonymous opnå almen
anerkendelse og respekt som et pålideligt
bedringsprogram.
Ærlighed, tillid og velvilje er grundlaget for vores
serviceindsats som hviler på vejledning fra en
kærlig Højere Magt.

Denne oversættelse er godkendt af NA-Danmarks oversættelsesudvalg, august 2018. Ikke godkendt af WSO

Latviešu

• Vil enhver addict i hele verden have
muligheden for at erfare vores budskab på sit
eget sprog og i sin egen kultur og finde
muligheden for en ny måde at leve på;

Dato

Bilag

02.05.19
02.05.19
24.09.19
24.09.19
15.10.19
24.09.19
28.11.18
02.12.19
02.12.19
02.12.19
02.12.19
13.12.19
13.12.19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Beskrivelse

Fra OSK Midt kontantbeholdning
Depositum leje af lokaler
Hævet fra Aktivitiskontoen

Indtægt

1.000,00
1.000,00
8.000,00
1.000,00
5.500.00
1.500,00

Overført til OSK hovedkonto vedr bilag 1

Betalt sidste rate for leje af lokaler
Overført til Merchandise regnskab
Don; ”Hold det enkelt” Gr. Randers
Hævet fra Aktivitiskontoen
A conto Kaffesalg (Kenneth)
Overført til merchandise regnskab
Don; ”Af banen” Gruppen i Aars
Banner 76 x 122 cm (om donationer)
Købt sodavand & vand

Udgift

1.500,00

12.000,00
2.950,00
1.100,00
500,00
265,00
2.347,00

Beholdning

1.000,00
0,00
8.000,00
7.000,00
1.500,00
0,00
1.500,00
13.500,00
10.540,00
9.440,00
9.940,00
9.675,00
7.328,00

Budget service konferencen 2020 – Godkendt af RSK.

Udgifter
Transport i forbindelse med planlægning
Leje af lokaler
Armbånd til regiistering 120 sttk.
Indkøb cafe (vand, kaffe, sandwiches)
Rejseudgifter (speaker og indledere)
Udsmykning
Underholdning
Diverse
Samlet
Indtægter
7. Tradition
Salg i cafeen
Auktion (RSK besluttede på RSK I november, at der
ikke skal afholdes auktion)
ialt

1.000,00
6.500,00
1.200,00
7.000,00
3.000,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
22.200,00

9.200,00
11.000,00
2.000,00
22.200,00

