Referat fra OSK møde søndag d. 25. juli kl. 14 i Linje 14

1. Servicebøn
2. Velkomst
3. Meddelelser fra Administrationsgruppen
OSK Hygge, v. Heidi & AB:
Speak, rundbold og grill d. 14/8, Hans Tavsens Park.
Følgende er vendt i GSR forum, som forslår at dette er under NA-Caféen.
Der er blevet forslået at følgende:
 Brian Mattsson finder en speaker evt. Erik fra Næstved, OI dækker udgiften til transporten.
 Alle tager selv mad og drikke med og der vil være gril hygge i Linie 14 (Gården)
 Brian vil skaffe bold og bat til rundbolden, evt.: kongespil m.m.
 Emmelie vil lave en flyvers og denne skal ud i grupperne.
 Der vil blive sendt 7 tradition rundt og evt.: overskud går til OI.
 Emnet er at lave service i OSK, hvad er OSK-hvordan styrker vi vores gruppe samvittighed
til servicestrukturen ude i grupperne/OSK.
 AB-Brian vil være der til selve arrangementet, da Heidi har fået et par andre planer og Dorte har fået nyt job og er på aftenvagt.
 De fleste vil komme og der er generelt en stor opbakning til fælles hygge i NA.
Sekretæren har kun modtaget én mail fra GSR/GSS – Spred rygtet, at vi har brug for mails
fra alle GSS’ere fra grupperne.
4. Godkendelse af dagsorden
Der bliver oplyst at man ved sidste OSK-møde på zoom 30.5.2021, har vedtaget at GSR kan
mødes i mellem OSK møderne, og drøfte relevante punkter, hvis dette skal være muligt at
processen skal gøres hurtig. Dette er dog ikke beskrevet i referatet, Kasser for OSK - Dorte, stiller
sig undrende over at vi kan ændre retningslinjerne, når der kun er to GSR til stede og oplyser at
der mangler opbakning i gruppe samvittigheden fra de resterende NA grupper .
Dette bør drøftes ordentlig igennem til næste møde, retningslinjerne er sidst ændret?
5. Præsentationsrunde
Heidi -Lizette- Brian N- Niels Ebbe-Emmelie-Brian Mattesson -Pia-Dorrit-Kasper-Jimmi og Dorte,
6. Beslutningsdygtighed (mindst 2 GSR’er)
Ja.

7. Afbud
Afbud: Dan- HI-AB -OSK sekretær-Susan Miraklerne i Herlev.
8. Oplæsning af koncepterne og traditionerne.
9. Oplæsning af 8. koncept
10. Har i noget med fra grupperne som I ønsker drøftet?
Der er ikke noget.
11. Kandidater til serviceposter præsenteres
Ingen.
12. OSR-rapport
Ingen rapport, da der ikke er nogen OSR-repræsentant.
13. GSR-forum
Følgende spørgsmål er blevet vendt og følgende er besluttet:
Kasserens regnskab bliver vendt og følgende er besluttet:
Der vil blive doneret 40 000 kr som tidligere er raftalt i 2020 til RSK, der er ikke sat noget beløb på
i 2021.07.25 Dorte og Heidi vil tage sammen i banken.

Pia B og Linette (Bornholm) vil få pengene fra konvent kontoen til Bokna overført til hovedkontoen, derefter vil Dorte overføre dem til aktivitets kontoen 1551-10547857, er er trukket et lille
beløb til gebyr, hvilke hovedkontoen vil dække .
Vi vil rette henvendelse til Dan -HI, for at finde et beløb der skal overføres a-konto. Dorte har sendt
en mail, vi venter på et svar.
Vi vil hæve 2000 kr. til pungen med kontanter. Til uforudsete udgifter m.m.
Der skal købes ny kaffe og te -krus m.m., en ny lås til NA-skabet som Dorrit vil få åbnet. Vi skal
fremover have frugt og vand på mødet.
Ang. flytning af lokale til OSK- er dette ikke et forslag fra grupperne, og er derfor ikke blevet
besluttet.
Dorte (Kasser) gør dem opmærksom på at dette gælder et forslag om at man kan rykke OSK til
evt.: Nordsjælland, for derigennem at inkludere medlemmerne i disse grupper, da vi kan se de
ikke er repræsenteret i OSK.
Dette er der stadig ikke interesse for, og vi vil tage punktet op igen, når der er mere opbakning til
OSK-møderne, eller når vi har fået en bedre kommunikation til disse grupper, vi har i
Administrationsgruppen aftalt at møde op til deres service møder og forsøge at vise dem at
sammen kan vi gøre en kæmpe forskel.

14. Rapporter fra underudvalg
-Det er muligt at søge formandsposten. Pia er kun konstitueret.

Tidligere sekretær Louise, har afleveret OSK computeren og Pia har taget den med hjem, da der
skal bestilles en ny it pakke, før vi kan bruge den ,AB vil derefter få den .
Pia har printeren derhjemme, og hvis vi skal have noget printet, skal vi sende det i god tid, derefter
vil hun have det med på kommende osk møde.

Regnskab skal stadig godkendes. Regnskab sendes ud med referatet fra OSK -mødet d
25.7.2021 mødet mhp. godkendelse til OSK-mødet d. 25. september efter det har været ude i
grupperne
OI er gået standby grundet Corona. Ingen møder siden sidst. OI inviterer til workshop speak og
Rundbold med NA- cafeen d. 14. August kl. 14. i Linie 14(Se flyer) 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. (Dette skal gøres i sep.)
Litteratur salg fungere og der er et godt salg .Dorrit har fremlagt regnskabet og dette mangler i
bunken til kasse dokumenter, dette vil Dorte finde frem .Dere r dog et konto udtug for hele 2021 .
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
Bliver sendt ud med dette referat, GSR- Forum har gennemgået dette. Dette skal også ud i
grupperne.

Regnskab for OSK vedhæftes dagsordenen til OSK-mødet i september mhp. godkendelse der.
Punkter til drøftelse, samt beslutninger som har været med hjemme i NA grupperne eller er
opstået i GSR-forummet –
15. Ad hoc-udvalg
16. Kassererens rapport.
17. Punkter til drøftelse, samt beslutninger som har været med hjemme i NAgrupperne eller
er opstået i GSR-forummet
18. Eventuelt
19. Beslutningslog
20. NA-relaterede meddelelser
Der er ingen NA-Relateret meddeler, dog vil vi gerne at følgende budskab om at møde op til OSK
møderne, så vi kan få e stærkt OSK..
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)
 FU formand 2 års cleantime

21. Spørgsmål som grupperne skal tage stilling til inden OSK-mødet
-Må OSK bruge penge fra aktivitetskontoen til at refundere transport for speakere til
arrangementer fremadrettet?
22. Næste OSK-møde
Næste OSK-møde Gennemlæsning af resten af referatet og godkendelse Godkendt. Tak for
service – Det virker!
Søndag d. 26. sep. KL14 i linie 14.
23. Gennemlæsning af resten af referatet og godkendelse
24. Hvordan har det været runde, udenfor referat
25. Servicebøn
Vi afslutter med et kort farvel runde, og generelt er der mega god stemning og vi ser et tydeligt
tegn på at vi skal fortsætte med at tro og håbe på udvikling i OSK.

Tak for service – Det virker!

