NA OSK KØBENHAVN, NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM
c/o Linie 14, Blågårdsgade 14, 2200 København N
HELPLINE: 7020 0185
Referat af OSK-møde, d. 29. november 2020
1. Servicebøn
2. Velkomst
Hvis du er ny i OSK København, Nordsjælland og Bornholm så sig det, når det bliver din tur i
præsentationsrunden om lidt.
3. Meddelelser fra Administrationsgruppen
4. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
5. Præsentationsrunde
Velkommen til eventuelle nye medlemmer. Man præsenterer sig med navn, post/gruppe og
åndeligt princip.
Dorrit, forkvinde litteraturudvalget - Tillid
Dorte, kasserer OSK - Mod
Emelie, GSR Exit til livet - Forpligtigelse
AB, observatør / kandidat til sekretærposten - Villighed
Pia, forperson for OI-udvalget - Ydmyghed
Heidi, næstforkvinde OSK - Ydmyghed
Nils Ebbe, GSS Exit til livet - Tillid
Kasper, GSR Sammen kan vi - Tillid
Jonas, formand OSK - Nysgerrighed
6. Beslutningsdygtighed (mindst 2 GSR’er)
Der er to GSR’er og en GSS tilstede - vi er beslutningsdygtige.
7. Afbud
Ronni, GSR Bag facaden
H&I-formand har meldt afbud grundet flytterod og -stress - han har dog fremsendt et budget.
8. Oplæsning af koncepterne og traditionerne.
Det smuttede.
9. Oplæsning af 8. koncept
Pia læste det 8. koncept op og knyttede et par ord til det om vigtigheden af
tovejskommunikation i service.
10. Har i noget med fra grupperne som I ønsker drøftet?
Forslag om at forkorte navnet på vores område med bogstaverne KNB, ikke KBH. Områdets
navn er OSK København, Nordsjælland og Bornholm. Ved at forkorte det KNB minder vi os

selv og hinanden om, at det ikke kun er København. Vi er dog for få repræsentanter for
grupperne i dag til samvittighedsfuldt at kunne tage denne snak, så den udskydes.
11. Kandidater til serviceposter præsenteres
AB stiller op til posten som sekretær og har indsendt en ansøgning/service-CV, der har
været sendt ud til grupperne inden dagens møde.
Hun bliver valgt og tiltræder allerede umiddelbart ved dette mødes afslutning - og ikke fra og
med næste OSK-møde, som det ellers er beskrevet i retningslinjerne. Denne dispensation
vedtages [også] enstemmigt. Grunden er, at hun så kan være med i administrationsgruppen
i den mellemliggende periode.
Øvrige ledige poster:
OSR 3 års cleantime
OSS 2 års cleantime
Webmaster Kbh. 2 års cleantime
IT-support 2 års cleantime
FU-formand 2 års cleantime
OI-formand 2 års cleantime
Pia har bedt om at posten som OI-forperson kommer på valg igen, da hun allerede har
siddet sin periode. Hun bliver valgt / forlænget frem til april 2021, for at vi kan komme ind i
rytmen med et årligt valgmøde i april og komme på sporet i forhold til rotationsprincippet.
Posten som formand/-kvinde for litteraturudvalget vil også komme på valg til april.
12. OSR-rapport
Jonas rapporterede kort fra det seneste RSK-møde.
13. GSR-forum
Vi har valgt at udskyde det i håb om, at der vil være flere GSR/GSS’ere tilstede næste gang.
14. Rapporter fra underudvalg
OI
FU
Litteraturudvalget
Der er 35.448,96 på litteraturkontoen. Der er lige overført 20.000,- til OSK’s hovedkonto.
15. Ad hoc-udvalg
Retningslinje-udvalg:
Tovholderen er fratrådt, så nu består udvalget kun af Jonas. Nils Ebbe melder sig til at
deltage i arbejdet. Retningslinjerne kommer op flere gange i løbet af OSK-mødet, og
resulterer i mange gode snakke om vores ønsker til OSK og til ånden i komittéen. Det
nævnes bl.a. at sproget skal være let forståeligt og der kommer også et forslag om at kalde
det vores værdigrundlag i stedet for retningslinjer. Der besluttes ikke noget i den forbindelse,
men nu er der kommet hul på snakken.
16. Kassererens rapport

Tilbagemelding vedr. MobilePay.
Budgetterne for underudvalgene godkendt. Det samlede budget for OSK er vedtaget med en
enkelt ændring i forhold til det, der blev sendt ud inden dagens møde: Beløbet er fjernet fra
posten Donation til RSK og erstattet af en note om, at beløbet fastsættes ved årets udgang.
Beslutning om MobilePay er skubbet til januar.
17. Punkter til drøftelse, samt beslutninger som har været med hjemme i
NA-grupperne eller er opstået i GSR-forummet.
Intet udover det allerede nævnte.
18. Eventuelt
19. Beslutningslog for d. 29.11.2020
AB valgt til sekretær for OSK København, Nordsjælland og Bornholm - velkommen hjem :)
20. NA-relaterede meddelelser
Vi skal have med ud i grupperne, hvilke poster der er ledige. Det godkendte budget sendes
ud sammen med dette referat.
21. Spørgsmål, som grupperne skal tage stilling til inden næste OSK-møde
Det vil være godt, hvis gruppernes repræsentanter har et mandat med hjemmefra i forhold til
beslutningen om oprettelse af MobilePay til OSK. Derudover vil det være godt, hvis der
bliver taget hul på snakken om vores værdier og hvordan disse kan blive afspejlet i vores
retningslinjer og/eller værdigrundlag, herunder det med at forkorte vores område som KNB
og også, om vi fortsat skal have en minimumsgrænse af GSR/GSS’er i forhold til
beslutningsdygtighed og hvad denne i givet fald skal være. Endelig skal vi også finde ud af,
hvad vi gør i forhold til konvent(er) i 2021.
22. Næste OSK-møde 31.01.2020
23. Gennemlæsning af resten af referatet og godkendelse
Referatet blev godkendt, men på det tidspunkt var det kun i stikordsform, da vi ikke havde en
sekretær til dagens møde. Det besluttes at vi i forbindelse med punktet “godkendelse af
dagsorden” i starten af næste møde ekstraordinært vil have punktet “kommentarer til
seneste referat”. Det foreslås at vi fremover løbende godkender, hvad der føres til referat,
efter hvert enkelt punkt er behandlet. Dette mener vi ikke kræver en ændring af
retningslinjerne.
24. Hvordan har det været runde - udenfor referat
25. Servicebøn
I kærlig service,
Jonas - stand-in-referent.

