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

HELPLINE: 7020 0185

Referat for OSK møde d. 26. maj 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.
Fra OSk møde 26-5-2019. Ebbe er ordstyrer. Susan vil gerne have at AdHoc-udvalget bliver tilføjet
under punkt 12. Tom træder af som formand, gældende fra næste OSK-møde.
Perioden for Kassereren OSK er udløbet i januar 2019, der mangler derfor en kasserer i OSK.
Sekretæren er trådt tilbage, så der mangler en sekretær fra i dag.
Berit som er OSR træder tilbage fra dette OSK-møde. Hun stiller op til RDS.
Som svar på spørgsmål fra AdHoc-udvalget, så kan vi fortælle, at de omtalte 40.000,- er det der
er beregnet i budgettet som mulig donation til RSK, efter konventet er afholdt. Denne beregning
er baseret på et gennemsnit af de seneste 3 års donationer. Sidste år var der ligeledes kalkuleret
med 40.000,- men GSR`erne besluttede efterfølgende at donere 50.000,- til RSK. GSR har
godkendt budgettet for 2019.
AdHoc-udvalget vedrørende manglende servicevillighed, er opløst på grund af manglende
servicevillighed. Maiken har ikke kunnet få folk til udvalget.

3. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden – nogen ændringer?

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. referat
Ingrid kvindegruppe mandag 12-13
Sanne kvindegruppe mandag GSR
Dorrit Formand litteratur NAKbh
John lørdags gruppe GSR
Mike mandagsgruppen GSS
Pia Formand for OI NAKbh
Susan AdHoc-udvalg.
Ebbe lørdagsgruppen GSR
Julie GSR , Greve
Martin GSR Hillerød.
Berit OSR
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Service virker 
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Tom Formand OSK
Jeannie Vicekassere RSK
Kirsten Næstformand OSK

5. Beslutningsdygtighed (mindst 2 GSR’ere)
Der er beslutningsdygtighed 5 GSR´ere tilstede

6. Afbud

Maiken AdHoc-udvalg (manglende service villihed) er trådt tilbage. Martin KOKNA - formand har
meldt afbud pga. sygdom. Berit orienterer i Martins fravær.

7. Oplæsning af koncepterne og traditionerne.

Indsamling til kaffe: 154,50 kr.
Hvem tager kaffeposten til næste gang? Referat. Julie tager kaffeposten
Servicebøn.

8. Oplæsning af 1. koncept

Sanne læser 1. koncept op
Hvem tager 2. koncept næste gang?
John læser 2 koncept op næste gang.

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

Der stilles et specifikt spørgsmål vedrørende prisen på indgang ved KOKNA 26.
Dertil svares, at Konventkomitéen har besluttet at for-registrering koster 200 kr. og køb af billet ved
døren koster 250 kr.

10. Kandidater til serviceposter

OSS 2 års cleantime
OSR 3 års cleantime
OSK Kasserer 3 års cleantime
OSK Sekrætær 1 års cleantime
Webmaster Kbh.
Julie stiller op som OSS og bliver valgt til posten.
Ingrid stiller op som Kasserer for OSK og bliver valgt til posten og tiltræder posten fra det
kommende OSK-møde.
Kirsten tiltræder posten som konstitueret formand for OSK, da Tom træder tilbage som Formand
for OSK. Kirsten stiller op som OSK Formand ved det kommende OSK-møde.

11. OSR – rapport

Berit gennemgår OSR rapport fra RSK møde 26- 28 april. Der udleveres OSR rapport til alle
fremmødte. I forbindelse med at Berit læser op fra rapporten vedrørende opfordring fra RSK om
egen bankforbindelse for NA-Kbh. bliver der efterfølgende stillet en del spørgsmål. Det besluttes
derfor at tage det op i GSR-forum.

Tak for din service
Service virker 

Side 2 / 4

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

HELPLINE: 7020 0185

12. Rapporter fra underudvalg

HI
Pga. manglende afbud og rapport, bliver der besluttet at HI Formandskab tages op igen til
næste OSK-møde (jvf. retningslinjer for HI-formand
IT
OI har i den sidste tid brugt tiden/arbejdet/forberedt sig på KOKNA 26. Udvalget består aktuelt af
3 medlemmer.
Litteratur
Hvordan og Hvorfor er udgivet til salg og koster 100,Saldo for litteratur er aktuelt: 24.529,KOKNA
Der er blevet solgt mange billetter i for-registrering til KOKNA 26.
Alt spiller og samtlige Formænd har styr på deres udvalg.
Adhoc-udvalg
Der er nedsat vedrørende økonomi, er udsat til næste OSK-møde pga. manglende definition af
formål og rammer for AdHoc-udvalget.

13. Kassererens rapport

I lyset af en manglende kasserer, er der ingen kasserer-rapport

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

GSR´erne vil gerne have noget konkret at forholde sig til vedrørende opfordring fra RSK om egen
bankforbindelse. GSR´erne ønsker mere information omkring fordele og ulemper ved egen
bankforbindelse kontra status quo.
GSR`erne ønsker tid på det kommende OSK-møde til at drøfte forplejning til speakere/service folk
på KOKNA. Dette skal være et punkt på næste dagsorden.
GSR`erne vil gerne se huslejekontakten vedrørende leje af lokaler i Linje 14.

16. Eventuelt
17. Beslutningslog for d. 26.5.19
18. NA relaterede meddelelser
Ledige poster OSK
OSR
Webmaster Kbh.
Sekretær

Ledige poster RSK
Næstformand
OI-Formand RSK
Sekretær
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GSR`erne vil gerne se huslejekontakten vedrørende.
Det er vigtigt at annoncere på møderne at vi ønsker at få disse poster besat og at vi mangler
service villighed i OSK Kbh. og på landsplan i øvrigt.
”Vi kan kun beholde det vi har ved at give det videre”
Servicekonference d. 31/01 – 02/02/2020 (Midtjylland)
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.
20. Næste OSK møde 28.07.2019
21. Gennemlæsning af resten af referatet og godkendelse.

Referatet er godkendt.

22. Hvordan har det været runde, udenfor referat.
23. Sindsrobøn
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