Service konference komite møde den 19. januar 2020
Evalueringsmøde

Helpline

70 20 01 85

Dagsorden er:
1. Sindrobøn
2. Valg af referat og ordstyrer
Charlotte skriver referat og Gert er ordstyrer.
3. Præsentationsrunde
Gert
Charlotte
Thomas M.
Asger
Kenny
John
Thomas B.
Sille
Jacob
Christian
Tina
Jan
Michael
Theis
Morten
4. Oplæsnings af NAs12 koncepter
Jan læser de 12 koncepter
5. Vi tager en runde:
Erfaringer omkring service konferencen.
Alle udtrykte stor taknemmelig for at været en del af service konferencen og alle
syntes den var forløbet rigtig godt og vil gerne være med igen til at lave en
service konferencen igen. Det styrker vores bånd grupperne imellem i området.
Her nogle de ting og ideer som blev del på komitemødet.
Måske en ide med madbilleter til aftensmaden, som kunne købe ved indgangen,
flere medlemmer sprugte til det i cafeen.
Til dem som har ansvaret på countdown, at huske at sige, at vi bliver siddene
“lidt længere på stolene” inden vi rejser os op, så vi kan nå at se hvem der har
“rejser sig” og fejrer deres cleantime.
Vi var rigtig gode til at lave service sammen, rigtig godt sammenhold, service
giver indblik.

God ide vi lavede postkort “flyers” 1000 stk. som kom ud i grupperne i god tid, så
medlemmerne fik muligehed får at tage en postkort “flyers” med hjem, kan have
haft indflydelse på af der kom 158 registeret.
En ide at leje de lokaler som ligger lige ved,(koster 1000,00 kr) så vi undgår
usikkerheden/problemerne om lokalet i bokseklubben.
Rigtig god lyd. Begge speakere blev optaget.
Stort ros og tak til kaffemanden som kom og lavede den service.
God ide med 7 tradition under hovedmødet, da registeringen var 7 tradition.
Tage billeder af lokalerne, så vi kan huske hvor tingene skal være, når vi rydder
op.
Have aftensmaden klar i cafeen kort tid efter vi åbner regitreringen.
At medlemmer af RSK var mere “synlig” og hjalp til på service konferencen
Med til næste OSK møde den 2 februar:
at vi donerer sodavand (3 ks. a 24 dåser og 27 fl. vand) m.m. (indkøb til
køkkenet) til den kommende kvindeCamp 27 – 29 marts I Juelsminde.
Vigtigt at revideringen af retningslinjerne for afholdelse af service konferecen
bliver mere tydeligere, hvem gør hvad, vores 5 koncept siger
For hvert ansvar, der er pålagt service strukturen, skal er enkelt
beslutningspunkt og ansvarlighed defineres præcist.
Er det alle bedringsmøderne herunder speakermøderne området skal tage ansvar
for?
Hvilken udgifter skal betales for transport af speakere og indledere, er “kun”
kørsel ?, er det også diæt ?, er det også overnatning?
Hvem laver “fysisk” flyers til grupperne, hvis de skal laves ?
Når RSK har lavet programmet, hvem laver opsætningen på papir og får det trykt
så det kan ligge i registreringen ?
Auktion på service konferencen ?
Skal der være auktion på service konferencen ? Hvis det er en mulighed, hvem
står for den ?
Vi ville meget gerne haft afholdt en Auktion.
6. Sindsrobønnen.

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;

