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

HELPLINE: 7020 0185

Referat for OSK møde d. 29 september 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.
Ordstyrer: Martin
Perioden for Kassereren OSK er udløbet i januar 2019, der mangler herefter en kasserer i OSK.
Vi har fået en henvendelse fra et NA medlem som vil blive tilføjet.

3. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt

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.
Kirsten næstformand OSK - selvdisciplin, Martin Never alone – tilgivelse, Julie OSS – villighed, Pia OI
forperson og IT formand – ydmyghed, Aurelia GSR ånde – tillid, Sanne OSR – sindsro, Kasper GSR
friheden – taknemlighed, Helene NA medlem - oprigtighed, Dorthe GSR Mågevej – glæde, Mie
GSR Bonnie uden Clyde - ærlighed, Dorrit litteratur formand – åbenhed, Adrian NA medlem –
kærlighed, Mark GSR Saturday night life – forståelse, Janus GSR sammen ka vi – villighed, Jeannie
vicekasser for RSK og afgået kasserer OSK – ydmyghed, Louise sektretær OSK - tålmodighed

5. Beslutningsdygtighed ( mindst 2 GSR’ere )
Der er beslutningsdygtighed (8 GSR’er)
Vi er beslutningsdygtige

6. Afbud

Formand - Lars

7. Oplæsning af koncepterne og traditionerne.
Indsamling til kaffe – 111,00 kr. indsamlet.

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

Tak for din service
Service virker 
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8. Oplæsning af 2. koncept

Oplæsning af 3. koncept ved Janus
Janus læste 3. koncept op.
Beslutning: Hvem tager 4. koncept næste gang?
Janus læser 4. koncept næste gang.

9. Har i noget med fra grupperne som i ønsker drøftet?
10. Kandidater til serviceposter
OSK Kasserer 2 års cleantime
Ingen stiller op.
Webmaster Kbh.
Ingen stiller op.
IT- formand 2 års cleantime
Ingen stiller op.

11. OSR – rapport

Ved Sanne og Julie
Opfordre til at alle GSR’erne læser rapporten inden næste OSK møde da der kan frigives mere
tid til GSR forum.
Sanne læser OSR rapporten op denne gang. Regnskabet bliver fremlagt til næste OSK møde.
Mark foreslår at der kunne være et GSR møde.

12. Rapporter fra underudvalg

HI:
Kirsten kontakter HI da der ikke er sendt en rapport eller afbud.
IT:
Pia har sendt retningslinjerne til alle GSR’erne.
Afstemning og enighed om at Pia kan sidde som midlertidig IT-ansvarlig.
Pia laver en flyver for OI og Webmaster og sendes ud.
OI:
Der et intet nyt fra OI da der har været sommerferie osv.
Kontakt gerne oi@nakbh.dk for nærmere information. Mangler service folk til oversættelse og
administrative opgaver.
Pia laver en flyver for OI og Webmaster og sendes ud.
Litteratur:
Dorrit melder at litteraturen kører som den skal og at saldoen er på 42.605 kr.
Der vil blive overført 15.000 kr. Til OSK kontoen.

Tak for din service
Service virker 
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13. Kassererens rapport

Underudvalg bedes sende et budget for år 2020 senest d.3.11.2019
Der er doneret 15.000 kr. til OSK på nuværende tidspunkt fra grupperne. Sidste år blev der
doneret 30.000 kr. fra grupperne.
KOKNA’s donation er lidt mindre først oplyst.
Der er udbetalt 14.000 til HI, OI, OSR, OSS og printer
Der er doneret 40.000 til RSK.
Bankbeholdningen er på nuværende tidspunkt på 150.000 kr.
Der er ingen kasserer i OSK.

14. Punkter til drøftelse, samt beslutninger som har været med hjemme i NA
grupperne.
15. GSR forum (20 min) tilbagemelding
16. Eventuelt

Afstemning af OSR rapporten. Rapporten sendes ud til GSR’erne og de vigtige punkter
fremlæggelse til OSK møderne. Rapporten bedes skrives mere i punktform og forkortelses
forklaring.

17. Beslutningslog for d. 29.9.19

Hvad gør man ved uhensigtsmæssig opførelse?
Der er godkendt litteratur om forstyrrende og voldelig adfærd (vedhæftes referatet)
Vi minder om at hver gruppe er selvstyrende. Mødelederen bør gøre opmærksom på at man
anbefaler det er mand til mand og kvinde til kvinde i en hvilken som helst situation.
Der vil gerne hentes erfaringer fra andre om omtalte situation.

18. NA relaterede meddelelser
Ledige poster OSK
Kasserer
2 år
Webmaster Kbh (ingen fastsat clean time)
IT-formand 2 år

Ledige poster RSK
Næstformand
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.
OSK mangler servicefolk til afholdelse af RSK møde i august i år 2020 i København.
Der er godkendt litteratur om forstyrrende og voldelig adfærd.
Service konference 2020 den 17-19 januar i 8900 Randers, Remisen, J.V. Martins Plads 3
Donation til OSK NA KBH regnr: 1551 kontonr: 10547172 – Danske Bank, MOBILEPAY 61732

Tak for din service
Service virker 
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19. Spørgsmål som grupperne skal tage stilling til inden næste OSK møde.
20. Næste OSK møde 24.11.2019
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 
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