NA OSK København BORNHOLM, NORDSJÆLLAND OG KØBENHAVN
c/o Linie 14, Blågårdsgade 14, 2200 København N

HELPLINE: 7020 0185

Referat OSK København 27. jan. 2018 kl. 14.00 til 17.00
1.Velkomst
Velkommen.
Vi minder om, at vi i OSK København bestræber os på at kommunikere nænsomt og respektfuldt.
Valg af ordstyrer - Kirsten

2. Meddelelser fra Administrationsgruppen
Emner som ønskes drøftet, skal være modtaget 3 uger inden kommende OSK-møde. Hvis der er
tid, vil spørgsmål modtaget senere, blive drøftet under eventuelt.
Perioden for Kassereren OSK er udløbet i januar 2019, der mangler herefter en kasserer i OSK.

3. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden – nogen ændringer?
Berit – OSR – KOKNA

4. Præsentationsrunde
Velkommen til eventuelle nye medlemmer. Man præsenterer sig med navn, post/gruppe og
åndeligt princip. Minus oplæsning af GSR rapport, som i stedet indsamles.
Følgende grupper og udvalg er tilstede:
Friheden, OI formand, Ryesgade, Herlev gruppen, Bag facaden, Formand HI,
Vision of hope, Formand litteratur, De åndelige, out&proud, Kasser OSK, Kvindeliv,
Formand OSK, Næstformand, OSR.

5. Beslutningsdygtighed ( mindst 2 GSR’ere )
Vi er beslutningsdygtige

6. Afbud
GSR Herlev, Miraklerne, afbud. Jesper afbud. GSR kvindemøde – Woman power.
OSK Sekretær – Louise tager sekretær posten

7. Oplæsning af koncepterne og traditionerne.
Beslutning; Hvem læser koncepterne næste gang? Ebbe
Traditioner – Dorit; Hvem læser traditionerne næste gang?
Indsamling til kaffe172,Hvem tager kaffeposten til d. 31.03.19. ? Tom
Servicebøn.

8. Oplæsning af 11. koncept

Oplæsning ved Louise. Gert læser 11. koncept da Louise er sekretær
Beslutning: Hvem tager 12. koncept næste gang? Ebbe

9. Har i noget med fra grupperne som i ønsker drøftet?

Så skal det nævnes nu, så det kan komme med i GSR forummet.
LGBTplus: vil gerne søge om penge til et speak.
Mødeliste opdateres og gøres pænere og mere overskueligt.
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10. Kandidater til serviceposter
OSS 2 år cleantime
OSK Kasserer 3 års cleantime

11. OSR – rapport

Berit: der har ikke været OSR møde siden sidste OSK møde. Der er modtaget en mail ang. skype
møde.
2. februar vil der blive afholdt et møde hvor der vil blive drøftet ny hjemmeside med mødelister.
Der er ophængt opslag på opslagstavlen i linje 14. Berit træder af til sommer da hun stiller op til
en ny post.

12. Rapoporter fra underudvalg

HI: Dan: Rapport ligger på HI på hjemmesiden. Vi kommer 80 og 81 på retspsykiatisk afsnit. Der
kommer 2-4 ansatte og har spredt budskabet. Er blevet inviteret til Hvidovre der ligger i Brøndby.
Hver 2. uge er der speakermøde. Er kommet der i 7 år. I 802 skulle de sikkerhedsgodkendes og er
blevet afvist 3 gange, men er inviteret ind på 801 med psykisk syge og har været der 4 gange.
Der er 3 faste der er med og der bliver delt om deres vej til NA og hvordan man forholder sig
clean og om NA’s program. Budskabet bliver delt. Vestre fængsel er blevet kontaktet igen. Der
er rimelig mange der er sikkerhedsgodkendt til at blive inviteret indenfor igen. Budgettet bliver
sendt næste gang. Budget er 600 kr. om måneden, men bruger under budget. Alle er
velkommen til at lave service i HI. Der er flyers på opslagstavlen. Kontakt Dan ved ønske om
service i HI. Service villigheden er på vej op i HI. Må gerne bringes videre til alle grupper.
IT: Webmaster er medlem af IU. Da det står i referatet at han ikke skal møde op til OSK, men
burde have mødepligt eller om ikke andet møde op hvis der er noget vigtigt at informere om.
Mail sendes til webmaster hvor han inviteres og kan give en tilbagemelding til næste OSK.
OI: Rapport er sendt pr. mail da hjemmesiden er nede. Handlingsplan inkluderet. Resourcer bliver
der rakt ud til Ad hoc service udvalget med samarbejde til OI bod på KOKNA.
Introduktionsbrevet er klar, pamfletter osv. Er besluttet til udlevering af materialer. Ingen
facebook da der henvises til tradition 6. Der arbejdes på et google site hvor henledes til OI. Der
er inviteret en fra Sverige til at dele erfaringer imellem de to lande. OI arbejder på at få workshop
op at køre for OI service medlemmer. Der er givet tilladelse af Michael om at kan stilles en printer
op i linje 14. Printer er blevet bevilliget og der stemmes for at have den stående. Alle
underudvalg kan bruge printeren. Der vil være lås på og adgangskode. Der er enstemning for at
printeren kan stå i køkkenet. Mangler ressource til servicevillighed ved at bringe budskabet
videre. Skal ud til alle grupperne. OI vil gerne have lavet en artikel til en avis ved KOKNA. Der er
nogle udfordringer ved om at OI selv kan bestemme/mandat eller om det skal godkendes fra
GSR og OSK.
Litteratur: Litteratur salg kører godt. Hvorfor og hvordan er snart klar til at blive bestilt hjem i
original form. Regnskab er blevet uddelt ved bordene. Regnskabet ser godt ud og der et
overskud på ca. 25.000 kr.
Ad hoc udvalg vedrørende manglende service villighed: Spørgeskema er under udarbejdelse.
Næste ad hoc service møde bliver afholdt d.24. februar. IU vil blive kontaktet ang. Online
spørgeskema da annomyniteten skal bevares ved online besvarelse. Spørgeskema’er vil
udbringes til grupperne ved manuel besvarelse.
KOKNA: Vi er meget godt med til at få formænd til underudvalgene. Der mangler en
næstformand og en medkasser med 2 års clean time. Dette må gerne medbringes til alle
grupper. Hvis der er nogle kandidater, skal de med til OSK og godkendes til posterne. Der
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mangler en annonceringsformand med 6 måneders clean time. Udsmykning og gallamiddag
mangler formand med 6 måneders clean time. Sindsro formand mangler.
BOKNA: Ingen meddelser

13. Kassererens rapport

Årsregnskab fra 2018 fremlægges
Foreløbigt budget for 2019 fremlægges

14. Punkter til drøftelse, samt beslutninger som har været med hjemme i NA
grupperne.
1) Print af dokumenter til møderne - OI
OI lægger alle dokumenter til OSK-møderne på OI-hjemmesiden For vores medlemmer under
OSK-rapporter - Seneste rapport, hvorfra grupperne kan læse/udskrive det efter behov.
Alternativt, så vil vi høre om grupperne stadig ønsker det udleveret udskrevet på OSKmødet?
- Fint med på nettet. Enstemning og vedtaget.
2) Godkendelse af OI budget.
- Godkendt
3) Er GSR indforstået med at alt der printes til OSK møderne kun bliver skrevet ud i sort. Dette
vil fortsat være i farver på hjemmesiden.
- Vedtaget
4)Spørgsmål omkring Tringuiden på USB stik.
a) Hvor skal vi købe USB stik?
b) Hvem skal sørge for at det bliver overspillet?
c) Hvad skal prisen være ved salg?
d) Skal vi fordele dem i Regionerne som vi gjorde ved Basic Tekst USB stik?
e) Skal RSK have indtægterne igen?
- Tages i GSR frit forum da det skal godkendes før RSK tager en beslutning.
- GSR der bestemmer hvad der skal ske om man vil lægge det over til RSK. Der vil komme en
regning på indkøb.

15. GSR frit forum (½ time )
16. Eventuelt
Hvis nogle skulle have lyst til at se bilag eller andre udgifter fra litteraturen så skal man være
velkommen til at kontakte Dorit. Bilag tilbage fra 2009 bliver makroleret.

17. Beslutningslog fra d. 27.01.19
Rapporter fra underudvalg:
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Der er enstemning for at printeren stilles i køkkenet i linje 14 hvor alle underudvalg kan bruge den.
Den opstilles med lås og adgangskoder.
OI lægger alle dokumenter til OSK-møderne på OI-hjemmesiden For vores medlemmer under
OSK-rapporter - Seneste rapport, hvorfra grupperne kan læse/udskrive det efter behov.
Alternativt, så vil vi høre om grupperne stadig ønsker det udleveret udskrevet på OSK-mødet?
- Fint med på nettet. Enstemning og vedtaget.
Godkendelse af OI budget.
- Godkendt
Er GSR indforstået med at alt der printes til OSK møderne kun bliver skrevet ud i sort. Dette vil
fortsat være i farver på hjemmesiden.
- Vedtaget
GSR frit forum:
- RSK har fuld opbakning til at tage vare på USB sticks.
- Speaker til LGBTQplus møde er der enstemning om at donere 1000 kr.

18. NA relaterede meddelelser
Ledige poster OSK
OSS
Kasserer fra januar 19
OSR fra juni 19

Ledige poster RSK
Formand for internetudvalg
Næstformand

OI udvalg og HI udvalg mangler service folk!
KOKNA: Der mangler en næstformand og en medkasser med 2 års clean time.
Der mangler en annonceringsformand med 6 måneders clean time.
Udsmykning og gallamiddag mangler formand med 6 måneders clean time.
Sindsro formand mangler.
Donation til OSK NA KBH regnr: 1551 kontonr: 10547172 – Danske Bank, MOBILEPAY 61732

19. Spørgsmål som grupperne skal tage stilling til inden næste OSK møde.
OI artikel med hjem til grupperne:
OI ønsker at invitere en journalist og fotograf til KOKNA for at få skrevet et indslag om NA i en
endnu ikke
besluttet avis. Vi vil følge dem rundt på KOKNA og fotos vil blive slørede, så ingen kan
genkendes. Er dette også et ønske hos grupperne?

20. Næste OSK møde 31.03.2019
21. Gennemlæsning af resten af referatet og godkendelse. Godkendt.
22. Hvordan har det været runde, udenfor referat.
23. Sindsrobøn
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