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

HELPLINE: 7020 0185

Referat for OSK møde d. 28 juli 2019
1.Velkomst
Velkommen.
Vi minder om, at vi i OSK København bestræber os på at kommunikere nænsomt og respektfuldt.
Kirsten bød velkommen.

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.
Referat fra OSK møde d. 28/7-2019.
Ordstyrer: Berit
Perioden for Kassereren OSK er udløbet i januar 2019, der mangler herefter en kasserer i OSK.
Sekretæren er trådt fra, så der mangler en sekretær.
Berit er trådt af som OSR, og fremlægger OSR rapport for sidste gang sammen med Julie OSSér
Jeannie vil oplyse om cleantime kriterier, i forhold til dagsorden, referat og retningslinjer

3. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

OBS: Der blev fra nogle af de fremmødte udtryk bekymring over hvad de følte var en ændring af
et punkt på dagsorden

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.
Berit – Afgået OSR
Julie – OSS
Ebbe – GSR – lørdagsgruppen
Pia – OI/IT ansvarlig
Helene – NA
Maria – GSR – Søndag kl .12
Mike – GSS – Mandagsgruppen
Alex – HI Næstformand
Nikolaj – GSR – Herlev (Miraklerne)
Maria – GSS – Herlev Miraklerne
Mette – NA
Diana – GSR – Bonnie uden Clyde
John – GSR Vision of Hope
Dusk – NA
Louise – GSR Kvindeliv
Lars – NA
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Jeannie – Afgået Kasserer for OSK
Gert – GSS – Lørdagsgruppen
Mikkel – NA
Dorit – Formand Litteratur
Sanne – GSR Kvindegruppen Woman Power
Martin – Afgående formand for Københavner Konventet
Mark – GSR lørdagsgruppen
Janus – GSR (-kandidat) Valbygruppen
Heine – GSR Mandegruppen mandag
Ulrik – GSR tirsdagsgruppen Helsingør
Dorte – GSR Mågevej fredag
Nikolaj – NA
Birgit – NA
Maiken – NA
Thomas – NA
Søren – NA
Lars - NA

5. Beslutningsdygtighed ( mindst 2 GSR’ere )
Der er beslutningsdygtighed (14 GSR’er).

6. Afbud

HI formand

7. Oplæsning af koncepterne og traditionerne.
Indsamling til kaffe – 162,00 kr. indsamlet.

Hvem tager kaffeposten til næste gang?
Mark tager kaffeposten næste gang.
Servicebønnen blev læst op af Louise
Koncepterne og traditionerne blev læst op.

8. Oplæsning af 2. koncept
Oplæsning af 2. koncept ved John
John læste 2. koncept op.
Beslutning: Hvem tager 3. koncept næste gang?
Janus læser 3. koncept næste gang.

9. Har i noget med fra grupperne som i ønsker drøftet?
Gruppen Woman Power ønsker drøftet om man kan få dækket udgifter (entré + mad) i
forbindelse med konventet. Det vil blive drøftet senere i punkt 14.
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10. Kandidater til serviceposter
OSR 3 års cleantime
Sanne vil gerne stiller op til posten. Sanne blev valgt.
OSK Formand 2 år cleantime
Lars stiller op til posten som formand. Lars blev valgt.
OSK Kasserer 2 års cleantime
Ingen stiller op.
OSK Sekretær 1 års cleantime
Louise (Kvindeliv) stiller op til posten som sekretær. Louise blev valgt
Webmaster Kbh.
Ingen stiller op.

11. OSR – rapport

Ved Berit og Julie
Der har ikke været noget RSK møde siden sidste OSK møde. Intet at rapportere.

12. Rapporter fra underudvalg
KOKNA:

Da Martin er afgående formand, er nøglen opbevares hos litteraturansvarlig
KOKNA Facebook gruppen er midlertidigt sat på pause.
Martin efterlyser bedre retningslinjer for, hvad der afgør, hvem der får en madbillet og lignende til
KOKNA? Han ønsker også en mere generel diskussion om retningslinjerne for service.
Hvad gør man, hvis en person sidder alene i et udvalg? Hvad er proceduren omkring de
spørgsmål der stilles til folk der stiller op til service? Hvordan skal man forholde sig til at en
kandidat måske svarer NEJ til nogle af spørgsmålene?
Martin opfordrer til at der spørges lidt mere ind til nogle af de spørgsmål som bare er JA/NEJ
spørgsmål for at få et bredere indblik i kandidaten?
Der bør også informeres mere klart overfor kandidaten hvad den servicepost indebærer som
vedkommende stiller op til.
Martin foreslår at der nedsættes et ad-hoc udvalg som kigger på retningslinjerne for service og
proceduren ved valg til serviceposter.
Der kom et forslag til at det blev skrevet ind i retningslinjerne at det er OSK, der bestemmer hvad
overskuddet fra KOKNA tilhører OSK.
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KOKNA:
Berit kasser – Regnskabet fra KOKNA er udleveret til OSK møde.
HI:
HI rapport er udsendt på mail fra HI formand.
Næstformand HI: Der er startet nyt projekt i storstrømsfængsel i behandlingsafdelingerne. Der er
mulighed for at kunne køre med hinanden til fængslet. Det tager et par dage at blive godkendt.
IT (skal det fortsat være et underudvalg eller et adhoc udvalg fremadrettet?):
Pia har sendt rapport ud til samme mail med dagsorden. Forslag til at IT bliver omdøbt til IT
support så der er forskel på web master Kbh. og IT. Adhoc udvalg er et udvalg der er midlertidigt
udvalg med opgaver der skal løses på kortere sigt. Et udvalg er et udvalg der er der fast. Begge
dele tages op i GSR forum.
OI:
Der køres en status over handlingsplanen. OI bod og foredrag er afholdt på KOKNA. Arbejder
stadigvæk på artiklen i Politiken. Fællesprinteren vil blive installeret i linje 14. Der er lagt pjecer
rundt på møderne hvor man kan komme med forslag til dagens åndelige principper som skal
udarbejdes til en ny bog på verdensplan. Forslag til at lave små workshops og komme med
samlede forslag. Mangel på service i OI. Meldes gerne ud i grupperne.
Litteratur:
Litteraturen kører som det plejer. Saldo er 32.974,81 kr. Ved næste OSK vil der blive lavet en
overførelse. Living clean på dansk kommer til ca. 60 kr, i kladdeform, til salg ved næste litteratur
salg. USB stick med trinarbejde er på vej.

13. Kassererens rapport

Jeannie vil oplyse om cleantime kriterier, i forhold til dagsorden, referat og retningslinjer
Jeanne oplyser om konkrete oplysninger vedrørende OSK regnskab.
- OSK cleantime for kasser er 2 år.
- KOKNA cleantime for kasser er 3 år.
Der er ingen kasserer.
Grupperne har doneret ca.12.000 kr. Hele sidste år blev der doneret 32.000 kr.
Hovedkontoen hos OSK er på 183,500.000 kr.
Afgået kasser giver et overblik over OSK’s forskellige beholdninger.

14. Punkter til drøftelse, samt beslutninger som har været med hjemme i NA
grupperne. Vedrørende punktet som GSRérne ønskede tilføjet til dagsordenen,
angående forplejning til de betroede tjenere ved KOKNA, der opfordrer vi til at
GSRérne læser KOKNA´s retningslinjer, og gør opmærksom på at ændringer og
tilføjelser i forhold til KOKNA`s retningslinjer, besluttes på OSK´s komtétsmøder.

15. GSR forum (20 min) tilbagemelding

Ændringer til spørgsmål til nye kandidater, torvholder Gert.
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IT – fast underudvalg ved navn IT support i stedet for adhoc udvalg i OSK’S retningslinjer.
Torvholder Pia
40.000 kr donering til RSK
Reviseret retningslinjer til KOKNA. Nedsættes et adhoc udvalg til at kikke på KOKNA’s
retningslinjer.

16. Eventuelt
17. Beslutningslog for d. 28.7.19

Ændringer til spørgsmål til nye kandidater, torvholder Gert.
IT – fast underudvalg ved navn IT support i stedet for adhoc udvalg i OSK retningslinjer. Torvholder
Pia
40.000 kr donering til RSK
Reviseret retningslinjer til KOKNA. Nedsættes et adhoc udvalg til at kikke på KOKNA’s
retningslinjer.

18. NA relaterede meddelelser
Ledige poster OSK
Kasserer
2 år
Webmaster Kbh
IT support 2 år

Ledige poster RSK
Næstformand
Sekretær

OI formand RSK

Det er meget vigtigt at disse poster bliver nævnt på møderne og at grupperne støtter op om
service i OSK og på landsplan. Det er en måde at give det videre på.
OI mangler servicefolk.
HI mangler servicefolk.
Service konference 2020 den 17-19.01 i 8900 Randers, Remisen, J.V. Martins Plads 3
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.
Sætter stor pris at alle der fremmøder på OSK møderne er velforberedte og har læst
retningslinjerne, rapporter etc.
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20. Næste OSK møde 29.9.2019
21. Gennemlæsning af resten af referatet og godkendelse. Godkendt.
22. Hvordan har det været runde, udenfor referat.
23. Sindsrobøn

Tak for din service
Service virker 

Side 6 / 6

