Referat fra OSK møde søndag d. 30. maj kl. 14.
Mødet blev afholdt som Zoom møde.

Meddelelser fra Administrationsgruppen
-Tanker om en kommende service workshop
-Har nogen af grupperne brug for økonomisk hjælpepakke i forbindelse med
coronasituationen/nedlukning, kontakt da Bestyrelsen

Godkendelse af dagsorden
Kassererrapporten tages som første punkt.
Dagsorden i øvrigt godkendt.
Præsentationsrunde
Dorte, håb
AB, tålmodighed
Elsebeth, Taknemmelighed.
Pia, Tålmodighed
Kasper, Tålmodighed
Nils Ebbe, Frihed
Emelie, Mod
Heidi, Ydmyghed
Mogens, Nysgerrighed
Beslutningsdygtighed (mindst 2 GSR’er)
Ja.
Afbud
Litteratur, Dorit.
Dan, HI (kommer måske senere)
Sean, GSR, Principperne
Har i noget med fra grupperne som I ønsker drøftet?
Der er ikke noget.

Kandidater til serviceposter præsenteres
OSK formand 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 genopstiller – Valgt for 2 år
Snak om, at der i særdelshed savnes et link imellem RSK og OSK.
OSR-rapport
Ingen rapport, da der ikke er nogen OSR repræsentant.
GSR-forum
-Vedr. mobilepay, som ønskes oprettet til Litteratur:
Der er kun 2 beslutningstagere og de er ikke enige, derfor kan der ikke stemmes for forslaget.
Beslutning:
Litteratur tager kun imod kun kontanter fremadrettet.

Rapporter fra underudvalg
IT:
(Se vedhæftede IT rapport)
-Det er muligt at søge formandsposten (Se vedhæftede flyer). Pia er kun konstitueret.
Regnskab skal stadig godkendes. Regnskab sendes ud med dagsordenen for juli mødet mhp.
godkendelse til OSK mødet d. 25. juli.
OI:
(Se vedhæftede OI rapport)
OI er gået stand by grundet corona. Ingen møder siden sidst.
OI inviterer til workshop på Zoom d. 11. juli kl. 14. Kontakt gerne OI hvis du vil være med til
planlægningen. Se vedlagte flyer.
Posten som arrangør til Cafe NA er ledig.
Hvis grupper ønsker et rum på Zoom, så send en mail til OI.
Regnskab skal stadig godkendes. Regnskab sendes ud med dagsordenen for juli mødet mhp.
godkendelse til OSK mødet d. 25. juli.

Regnskaber fra øvrige underudvalg skal godkendes til næste OSK møde i juli. Regnskaber vil
blive sendt ud med dagsordenen midt i juli.
Kassererens rapport
Kasserer har overtaget budgetter og regnskaber. Ønsker at gøre det mere enkelt i fremtiden..
Ikke megen aktivitet, grundet covid19, bla. har der ikke været nogen konventer.
Regnskab 2020 skal godkendes.
Det besluttes, at Dorte og Pia stikker hovederne sammen og laver regnskabet færdigt.
Regnskab for OSK vedhæftes dagsordenen til OSK mødet i september mhp. godkendelse der.
Punkter til drøftelse, samt beslutninger som har været med hjemme i NAgrupperne eller er
opstået i GSR-forummet
-Beslutning vedr. Mobilepay til Litteratur:
Se GSR-Forum/Beslutningslog
-Donation til RSK estimeret til 40.000 kr. Reduktion grundet manglende indtægter i OSK?:
GSR’ere: Kan ikke godkende en donation før vi har set OSK regnskabet.
Beslutning: Donation fastsættes, når OSK regnskabet er godkendt efter OSK mødet i september.
-Afholdelse af fremtidige OSK møder, ændre lokation?:

Bestyrelsen: Tænker om vi kan ændre kulturen, så det ikke er kedeligt at gå til OSK møde.
Måske holde det udenfor i forbindelse med noget socialt –grill?
GSR: Der er faste punkter der skal gås igennem, men måske hygge/fælles spisning efter mødet?
Efterspørger andre erfaringer.
Næstformand: Må starte i det små, hvis kulturen skal ændres. God idé med fx fællesspisning.
Observatør: OSK møde ER forretningsmæssigt. Det fede er det sideløbende fx rundbold i
Fælledparken. At lære hinanden at kende på en anden måde, så bestyrelsen i OSK ikke bliver
taget så højtidelige.
Næstformand: P.t. betaler vi husleje i Linje 14 (Dette dog også så underudvalgene og Litteraturen
kan bruge lokalerne).
Beslutning:
Der laves to udvalg:
1. Undersøge nyt sted til OSK møde, evt. hvor vi kan lave noget socialt bagefter: Emelie og Nils
Ebbe.
2. Socialt arrangement: Heidi & AB

18. Eventuelt
Spred til møderne at GSR’ere skal sende e-mail adresser til sekretæren i OSK så maillisten er
opdateret og alle er med.
19. Beslutningslog
-Dorte og Pia stikker hovederne sammen og kigger på regnskabet.
Regnskab vedhæftes dagsordenen i september mhp. godkendelse til OSK mødet 26. september.
-Litteratur tager kun imod kun kontanter fremadrettet.
-Donation til RSK fastsættes først, når OSK regnskabet er godendt.
-Der nedsættes to udvalg:
1. Ny lokation til OSK møder: Emelie, Nils Ebbe
2. Socialt arrangement: Heidi & AB
20. NA-relaterede meddelelser
Mogens informerer om nyheder på NA Danmarks hjemmeside. Blandt andet er det nu muligt at
lytte (gratis) til Basis Tekst som lydbog.
Der er mulighed for at tjene som formand på følgende poster:
 OSK formand  OSR 3 års cleantime
 OSS 2 års cleantime
 Webmaster Kbh. 2 års cleantime
 IT-support 2 års cleantime (Se vedhæftede flyer)
 FU formand 2 års cleantime
OI inviterer til workshop på Zoom d. 11. juli kl. 14. Kontakt gerne OI hvis du vil være med til
planlægningen. Se vedhæftede flyer.
Der er mulighed for at søge posten til Cafe NA.

Hvis grupper ønsker et rum på Zoom, så send en mail til OI.

Spørgsmål som grupperne skal tage stilling til inden næste OSK-møde
-Regnskab fra underudvalgene skal godkendes. Regnskaber vil blive vedhæftet dagsordenen,
som udsendes midt i juli.
Næste OSK-møde

25. JULI KL. 14

Gennemlæsning af resten af referatet og godkendelse
Godkendt.

Tak for service – Det virker!

