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

HELPLINE: 7020 0185

Referat fra OSK møde d. 24. november 2019
1.Velkomst
Velkommen.
Vi minder om, at vi i OSK København bestræber os på at kommunikere nænsomt og respektfuldt.

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.
Ingen kasserer i OSK.
Ordstyrer: Kirsten
Højdepunkter fra OSR-rapporten sendes fremover ud med dagsordenen.
Tilbagemelding ønskes til punktet i OSR-rapporten ”hvad ønskes der af RSK”?

3. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden – nogen ændringer?
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, Ebbe GSS – Friheden (Ryesgade), Pia OI for person, Aurelia GSR
søndagsgruppen, Julie – OSS, Mark GSR – Saturday night life, Magnus GSS – Bare for i dag, Sanne
– OSR, Michael evt. GSR – bag facaden, Mike GSR – bag facaden, Nicolai GSR – miraklerne,
Sean GSR – principperne, Kasper GSR – friheden (Sydhavnen), Dan – HI formand, Dorte GSR –
Mågevej, Maja medlem, Mette GSR – Kvindeliv, Jeannie -afgået kassere, Lars – formand.

5. Beslutningsdygtighed (mindst 2 GSR’ere)
8 GSR, beslutningsdygtige

6. Afbud
Dorrit – litteratur ansvarlig, Janus GSR – sammen kan vi, Mie GSR – Bonnie uden Clyde.

7. Oplæsning af koncepterne og traditionerne.
Indsamling til kaffe 269,50 kr. indsamlet
Hvem tager kaffeposten til næste gang? Mark
Servicebøn.

8. Oplæsning af 4. koncept
Oplæsning ved Janus (afbud) Maja læser 4. koncept.
Beslutning: Hvem tager 5. koncept næste gang? Dorthe

9. Har i noget med fra grupperne som i ønsker drøftet?
Evt. punkter til OSR-rapporten
Tirsdagsgruppen principperne har forslag til skype på mødet. Tages op i GSR forum.
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10. Kandidater til serviceposter
OSK Kasserer 2 års cleantime.
Vice kassere 1 års cleantime (GSR’erne har stemt ja til posten, bliver oprettet i vores retningslinjer)
Mark er valgt ind som vicekassere.
Webmaster Kbh.
IT-support 2 års cleantime.

11. OSR – rapport
Er sendt ud med dagsorden.
RD’er er blevet politi anmeldt for at have misbrugt NA’s betroede midler ca. 20.000 kr.
Dette er en beslutning der er taget i RSK.
RSK København stemte ikke da der er fundet en bullingting på engelsk som skal læses igennem.
Det er vedtaget at der i RSK’s retningslinjerne vil blive tilføjet at når en betroede tjener tager af
de betroede midler vil de blive politi anmeldt.

a) Økonomi
Til godkendelse 4 møder i stedet for 3 møder i 2020.

b) Takster til udgifter
Besluttes i GSR forum.

c) NA workshop om service
Torsdag d.19 december 2019 kl. 14-16 I Blågårdsgade 14.
Workshop om hvordan man laver det, eller finder ud af hvor man kan få information. Eller
hvordan man kan forsøge at tiltrække nye medlemmer til service. Alle er velkommen. Se
bilag 1.

12. Rapporter fra underudvalg
HI: Dan – 29 kommer til HI møder hver torsdag i store strøms amt. Det er et 1 timers møde og
tager 3 timer og 3-5 personer møder op fra HI hver gang. Der er forespørgelse om flere møder.
Psyk. På Glostrup holdes der HI møde sidste tirsdag i hver måned. Der kommer fra forskellige byer.
Psyk. fra Frederikssund har kontaktet HI og vil gerne have OI ud.
HI blev kontaktet ang. Kvindefængsler og tog kontakt til Jyderup fængsel, men ville ikke kendes
ved det. Hi kontakter Jyderup når det officielt er blevet et kvindefængsel. Der skal nogle stærke
kvinder til at tage ansvar og service villighed hvis HI skal ud til kvindefængslerne.
Rapport fra HI vedhæftes, se bilag 2 og 3.
IT support: Intet nyt.
OI: Der er købt en ny printer som vil blive sat op. Der er lavet flyers til sponsorship dag. Det er en
international sponsorship dag og der er ny bog undervejs med åndelig principper. Der vil blive
holdt en workshop om åndelig principper i Café NA. OI mangler service villighed.
OI workshop vil blive afholdt som intro til OI arbejde. Der kommer OI folk fra Sverige og fortæller
om hvordan OI kører i Sverige. Oi rapport vedhæftes, se bilag 4.
Litteratur: Dorrit oplyser at alt er ok i litteraturbutikken. Der er 22.910,23 kr. på litteraturkontoen.

13. Ad hoc-udvalg
Hvordan går det med ad hoc-udvalgene? Der mangler tilbage melding til næstformanden.
Skal ad hoc-udvalgene stadigvæk opretholdes?
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14. Kassererens rapport
Der er ingen kasserer i OSK
Afgået kassere Jeannie oplyser at der er 156.813.15 kr. på hovedkontoen.
Der er doneret ca. 17.882,00 kr. fra grupperne indtil videre i år 2019. Sidste år blev der doneret ca.
30.000 kr.

15. Punkter til drøftelse, samt beslutninger som har været med hjemme i NA
grupperne.
Vedrørende punktet som GSR’erne ønskede tilføjet til dagsordenen.
16. GSR forum
Skype møde: det er op til gruppen at invitere til skype møde. Spørger OI i Sverige hvordan de gør
med skype møder. På NA.org. er der bullingting og pamfletter om skype møder.
OSR rapport: GSR’erne godkender økonomien for OSR og OSS for 2020.
Ad hoc-udvalg: Servillighed udvalget: nedlagt, 7. tradition udvalg: nedlagt, Spørgsmål til
betroede tjenere: Susan er torvholder, skal finde ud af hvordan det skal omformuleres til næste
OSK møde. Ansøgning om lånemidler: Dorthe og Mette er torvholdere, formulering laves til
næste OSK møde.

17. Eventuelt
Café NA
Forslag til at der laves en Café i NA. OI har taget initiativ til at lave Caféen. Formålet er at lære
hinanden at kende og kaffe og te. Dette er for at styrke vores sammenhold. Økonomien er 7.
tradition. Der er brug for backup til denne café og overtagelse til om 6 måneder.
Bør videregives til møderne under NA relaterede meddelser.
Henrik, værestedsleder, meddeler at OSK har linje 14 om søndagen fra kl.14-17. OSK siger ja til at
andre eventer kan afholdelse om søndagen, hvis linje 14 ikke skal bruges af OSK eller KOKNA.
Dog skal OSK admin informeres og sige god for det inden andre eventer kan afholdes i linje 14.

18. Beslutningslog for d. 24.11.19
Godkendelse af OSR rapport og økonomi for OSR og OSS i 2020.

19. NA relaterede meddelelser
Ledige poster OSK
Kasserer
2 år
Webmaster Kbh.
IT-supporter 2 år

Ledige poster RSK
Næstformand
Sekretær
OI-formand RSK

Ledige poster RSK
Kasserer RSK (går af til april 2020)
Vice kasserer RSK søges
Formand RSK (går af til april 2020)

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.
Service konference 2020 den 17-19.01 i 8900 Randers, Remisen, J.V. Martins Plads 3
Betroede tjenere mangler til RSK service møde, august 2020. Henvendelse til Sanne og Julie.
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OI: vær med til at synliggør NA i offentligheden. Kontakt OI på mail adresse.
Donation til OSK NA KBH reg nr: 1551 konto nr: 10547172 – Danske Bank, MOBILEPAY 61732
Valby gruppen sammen kan vi – møde d.24 december og d. 31 december er lukket
Helsingør gruppen – bare for i dag – møde d.24 december er rykket til adressen: Værestedet
Klubben, Svingel port 8B, 3000 Helsingør, kl.22-23
Herlev gruppen - miralkerne d.24 december og d.31 december er lukket
Sponsorship dag, Café NA, d.1 december i Café Ryes, Ryesgade 107 fra kl.14-17
Café NA workshop d.5 januar 2020. Flyers kommer ud.
NA service workshop torsdag d.19 december 2019, flyers kommer ud.

20. Spørgsmål som grupperne skal tage stilling til inden næste OSK møde.
21. Næste OSK møde 26.01.2020
22. Gennemlæsning af resten af referatet og godkendelse.
Godkendt

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