Service konference komite møde den 27. oktober 2019

Helpline

70 20 01 85

Dagsorden:
1. Sindsrobønnen
2. Valg af referat og ordstyrer
3. Præsentationsrunde
4. Oplæsnings af NAs12 koncepter
5. Valg af betroede tjenere til de forskellige poster
6. Informationer
7. Evt
7. Næste møde tid og sted
8. Sindsrobønnen.
------------------------------------------------2. Valg af referat og ordstyrer
Referat: Ronni – Holstebro gruppen ”Living clean”
Ordstyrer: Gert – Randers gruppen ”Hold det enkelt”
3. Præsentationsrunde
Jacob – Viborg grupperne ”Lev livet” & ”Free spirit”
John – Randers gruppen ”Hold det enkelt”
Charlotte – Randers gruppen ”Hold det enkelt”
Thomas – Randers Gruppen ”Hold det enkelt”
Asger – Randers ”Hold det enkelt”
Michael Silkeborg grupen ”Grib nuet”
Morten - Viborg grupperne ”Lev livet” & ”Free spirit”
Katrine – Viborg grupperne ”Lev livet” & ”Free spirit”
Aksel – Viborg grupperne ”Lev livet” & ”Free spirit”
Kasper - Randers gruppen ”Hold det enkelt”
Nicolai - Randers gruppen ”Hold det enkelt”
Kenny - Randers gruppen ”Hold det enkelt”
Ronni - Holstebro
Gert – Randers gruppen ”Hold det enkelt”
4. Oplæsnings af NAs12 koncepter
Charlotte læser NAs 12 koncepter.

5. Valg af betroede tjenere til de forskellige poster
formand: John (valgt på OSK mødet oktober 2018)
Registrering (7 tradition): Morten (Viborg gruppenerne)
Kasserer: Gert
Cafeen: Charlotte
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 sælger med NA licenc 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
Rengøring under service konferencen. John er tovholder
6. Informationer
Kenneth vil gerne komme og sælge kaffe. Budget som på vores konvent & camp

ca 3.000,00 kr. – Tak til Kenneth for denne service på service konferencen.
Huslejen er betalt for lejen af lokalerne I alt 6.500,00 kr
Vi har fået trykt 1000 stk postkort flyers som vil blive delt ud I hele Danmark.
Vi har solgt NA krus med logo fra service konferencen, overskuet for salget af
krus har betalt udgiften til psotkort flyers,
Der er 12 krus tilbage d.d. når de er solgt er der et overskud på 907,00 kr.
Hi Danmark har lovet at lave 20 stk T-shrit med logoen fra service konferencen.
Regnskab til d.d.
Regnskabet blev læst op for komiteen.
Regnskab for Service konferencen 2020
17. - 19. januar 2020 i Randers
”Når NAs hjerte slår - service gennem 30 år”
Dato
02.05.19
02.05.19
24.09.19
24.09.19
24.09.19
30.09.19
02.10.19
15.10.19
26.10.19

Bilag
1
2
3
4
6
7
8
9
10

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
1.057,00

Overført til OSK hovedkonto vedr bilag 1
Købt 1000 stk flyers & 10 stk NA krus

Solgt 10 krus
Købt 20 krus & 25 visitkortmagneter
Betalt sidste rate for leje af lokaler
Solgt 8 krus & 25 visitkortmagneter

Udgift

1.000,00
1.286,00
5.500,00
1.050,00

Beholdning
1.000,00
0,00
8.000,00
7.000,00
5.943,00
6.943,00
5.657,00
157,00
1.207,00

7. Evt
Der er blevet mulighed for at overnatte på servicekonferencen der er regler
for dokumentation/registrering af overnattende gæster, kommer over 7 og
under 50 så skal vi informere brandmyndighederne. Vi skal have liste med
navne på overnattende til brandmyndighederne i tilfælde af brand.
Der er også mulighed for at leje 2 lokaler som ligger lige overfor de lokaler
vi har lejet pris 1.000,- Vi håber de lokaler vi har lejet er stort nok, vi
ønsker derfor ikke at leje de to lokaler.
Et ønske fra Midtjylland er at vi kunne godt tænke os en form for
forhåndsregistrering selv om det ikke koster noget.. så områderne har
bedre mulighed forvurdere hvor meget der skal købes ind.
8. Næste møde tid og sted
12. januar 2020 kl 11.00
Afholdes i lokalerne hvor servicekonferencen bliver afholdt.
Adressen er: J.V. Martins Plads 3 8900 Randers.

9. Sindsrobønnen.

(Service mødet varede 40 min)
Nuværende retningslinjer for afholdelse af service konferencen.

Området: Har ansvaret for at leje og klargøre alle lokaler, registrering og
indskrivning, café og fortæring i løbet af konferencen, bedringsmøder og eventuelt
gallamiddag/fællesspisning, fest, anden underholdning, udsmykning, produktion og
salg af merchandise. (Det anbefales at der findes betroede tjenere som tovholdere på
de enkelte opgaver, såsom café, udsmykning, registrering m.m.) Formand for
Servicekonferencen: Har ansvaret for koordinering af områdets
ansvar/aktiviteter. Er forpligtet til at opretholde en løbende dialog og
informationsudveksling med RSK´s formand. Ansvar for at aflægge midlertidig
rapport for hvordan servicekonferencen er forløbet, herunder budget, deltagelse,
statistik m.m. i slutningen af RSK mødet søndag. Senest på efterfølgende RSK møde
aflægges den afsluttende rapport. OSR: OSR´erne har ansvaret for områdernes
forum. Herunder dagsorden, valg af referent og ordstyrer m.m.

Link til serice konference mauual (Er under revidering på kommede RSK møde i nov 2019 i Randers.)
https://www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/RSK%20Danmark/Service
%20Konference/Servicekonferencemanual.pdf

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;

