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Dagsorden for OSK møde d. 31. marts 2019 
 

1.Velkomst    
Velkommen. 
Vi minder om, at vi i OSK København bestræber os på at kommunikere nænsomt og respektfuldt.  
Næstformand er ordstyrer. 

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. 
 
Vi beklager at der har sneget sig en fejl ind ved sidste møde, som er med i referatet.  
Næstformand og medkasserer til KOKNA skal IKKE godkendes af OSK.  
Vi håber at dette er nok til at rette misforståelsen. 
 
Berit som er OSR træder tilbage og har sidste OSK møde som OSR er i maj. Hun stiller op til RDS. 
 
Der skal oprettes et ad hoc udvalg der kan lave et skema til ansøgning om at låne midler fra OSK 
Indeholdende Eventets art, budget, osv.  
DET ER VIGTIGT AT GRUPPERNE VED, AT DER KAN SØGES om at låne MIDLER TIL AKTIVITETER 

3. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden – nogen ændringer. Der er diverse kommentarer, som vi tager under de respektive 
punkter. 

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. 
Til stede er: 
 
Gert – GSS lørdag kl 14 
Jens –GSR Internationalt møde 
Susan – GSR Mødet i Herlev, Miraklerne 
John – GSR Lørdag kl 10.30 Vision of hope 
Aurelia – GSR Søndag kl 12  
Louise – GSR Kvinde mødet kl 9.00 kvindeliv 
Pia – It/oi 
Henrik – GSR loveshop kl 12 torsdag 
Maria – GSS Herlev miraklerne 
Dorte – GSR Mågevej kl 18 
Pernille – sekretær 
Tom Formand 
Kirsten Næstforman 
Dorit – Litt. /Kokna 
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5. Beslutningsdygtighed ( mindst 2 GSR’ere ) 
Vi er beslutningsdygtige 

6. Afbud 
Berit. OSR 
Lars vedr. hjemmesiden 
Martin vedr. KOKNA 

7. Oplæsning af koncepterne og traditionerne. 
 
Der er indsamlet kr. 74 – Tom tager dem til at købe ind til næste gang 
Hvem John og Tom tager kaffeposten 26.05.19 
Servicebøn. 

8. Oplæsning af 12. koncept 
Oplæsning ved Gert 
 
Beslutning: Hvem tager 1. koncept næste gang. 
Henrik læser 1. koncept næste gang. 

9. Har i noget med fra grupperne som i ønsker drøftet? 
Der er kommet en henvendelse fra lørdag kl.10.30 om at GSR skal tage stilling til hvad vi bruger 
overskuddet til fra KOKNA? 
 

10. Kandidater til serviceposter 
OSS 2 års cleantime 
OSR 3 års cleantime 
OSK Kasserer 3 års cleantime  
OSK Sekretær 1 års cleantime 
Webmaster 

11. OSR – rapport 
Berit har sendt en skriftlig rapport. Den kommer ud med referatet. 

12. Rapporter fra underudvalg 
HI  

 
IT  - Pia, ikke noget at berette. 

 
OI – Pia, - rapport kommer med referatet. 
 
Punkt 2a) 
Der skal laves en lille brugsanvisning, som lamineres og hænges ved printer i køkken. 
OBS: OSR må gerne give RSK besked om at OI København arbejder at få en artikel om NA med i 
Politiken. 
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Litteratur. 
Dorrit rapporterer – der er overført kr.10.000 til OSK hovedkonto, lige nu er saldo på litt. Konto 
Kr. 26.975,81, og Dorrit har lige fået varer hjem for 1900 euro, dermed bliver saldoen lav igen. 
De nye HVORDAN OG HVORFOR er lige kommet. 
 
Ad hoc udvalg vedrørende manglende service villighed 
Ikke tilstede, ikke meldt afbud 
Kirsten skriver til udvalget 
 
KOKNA 
Mangler en formand til udsmykning, næstformand, sekretær, men ellers kører det fint derudaf. 
Alle underudvalg har styr på det. 
 
BOKNA 
 
Webmaster Kbh. – afbud Lars er afgående, men vil følge det til dørs inden han overdrager 
posten 
Jens byder ind som mulig afløser for webmaster - posten skal slås op først. 
 

13. Kassererens rapport 
Formanden rapporterer. 
 
Bevægelser siden sidst.  Donationer 4145,50 - Litt 10.000,00. Saldo på konto i alt pr. 14.3 123.688,45 
Kontant beholdning 7487,- 
 
Der skal udbetales til OI, It og OSR, ca kr. 8000 i alt. Fordelt på 7589,- til OI, og 250,- til it. 

14. Punkter til drøftelse, samt beslutninger som har været med hjemme i NA 
grupperne. 

 
1) OI spørgsmål fra sidst: 

Skal der komme en journalist på KOKNA iflg. forslag fra sidst. 
 
 
KOKNA HAR TAGET STILLING TIL DETTE og vil ikke have en fotograf – de stiller forslag om at 
en journalist kan lave en artikel om NA, inden konventet. 
 

15. GSR forum 
 
Det skal ud til alle GSR og grupperne, at man overvejer/brainstormer på hvad overskuddet fra 
OSK skal bruges på. 
 
John, Susan, Dorte og Maria dykker ned i hvad pengene er brugt på de seneste 10 år, hvis det er 
muligt. For at få informationen ud til grupperne. 
 
Tom informerer om de ting der er brugt penge på lydfiler, og RSK de seneste 2 år. 
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16. Eventuelt  
 

Vedr. punkt 9, hvor der er et forslag fra Lørdag kl. 10.30 om at tage stilling til hvad pengene i OSK 
skal bruges til: GSR Herlev tager op om det er ok at administrationen kan skrive oplysninger om 
forretningsgangen i dagsordenen – de mener ikke det hører til dér. 
Det besluttes at når der kommer et forslag fra grupperne så skal dette stå alene på dagsordenen 
og så kan man drøfte forretningsgangen under punktet.   

17. Beslutningslog for d. 31.03.19 
 

Det besluttes at når der kommer et forslag fra grupperne så skal dette stå alene på dagsordenen 
og så kan man drøfte forretningsgangen under punktet.   
 
John, Susan, Dorte og Maria dykker ned i hvad pengene er brugt på de seneste 10 år, hvis det er 
muligt. For at få informationen ud til grupperne. 
 
KOKNA HAR TAGET STILLING og vil ikke have en fotograf – de stiller forslag om at en journalist kan 
lave en artikel om NA. 
 
Der skal oprettes et ad hocudvalg der kan lave et skema til ansøgning om at låne midler fra OSK 
– Dorte vil gerne være tovholder på dette udvalg. 
Og de melder tilbage næste gang med et udkast. 
 

18. NA relaterede meddelelser 
 

De nye HVORDAN OG HVORFOR er lige kommet. 
 
OI søger folk til service! 
 
Ledige poster OSK Ledige poster RSK 
OSR (3 år)  Næstformand 
OSS (2 år)  OI formand RSK 
Kasserer  
Sekretær (1/2 år 
Webmaster (  

Regions Delegeret 
RDS 
Vice sekretær. 
 

 
 
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. 
Det skal ud til alle GSR og grupperne, at man overvejer/brainstormer på hvad overskuddet fra 
OSK skal bruges på. 
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20. Næste OSK møde 26.05.2019 

21. Gennemlæsning af resten af referatet og godkendelse.  
GODKENDT 

22. Hvordan har det været runde, udenfor referat. 

23. Sindsrobøn 
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