
 

 

Dagsorden OSK møde søndag d. 25. juli kl. 14 i Linje 14 
 
 
 
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 
1. 
OSK Hygge, v. Heidi & AB: 
Speak, rundbold og grill d. 14/8, Hans Tavsens Park. 
Hvis regnvejr; Speak, brætspil og grill i Linje 14. 
 
(Vi er blevet tilbudt at grille i Linje 14’s gård, da grillene i Parken kan være optaget. Linje 14 har 
grill og pavillon til grill) 
Man medbringer selv kød (el. andet) til grillen samt drikkevarer. 
 
Hvem vil lave salat? 
Hvem vil lave Kartoffelsalat? 
Hvem vil bage kage? 
AB tager dyppelse med. 
Hvem har bold og bat? 
 
2. 
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 
 
5. Præsentationsrunde 
 
6. Beslutningsdygtighed (mindst 2 GSR’er) 
 
7. Afbud 
 
8. Oplæsning af koncepterne og traditionerne. 
 
9. Oplæsning af 8. koncept 
 
10. Har i noget med fra grupperne som I ønsker drøftet? 
 
11. 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 

 
12. OSR-rapport 
 
13. GSR-forum 
 
14. Rapporter fra underudvalg 
 
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 
-Budget og regnskab fra underudvalg skal godkendes (Der er ikke kommet nogle regnskaber ind, 
de er derfor ikke vedhæftet denne dagsorden) 
 

-Finde andet sted til OSK møder? 
 
18. Eventuelt 
 
19. Beslutningslog  
 
20. NA-relaterede meddelelser 
 
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  
 
23. Gennemlæsning af resten af referatet og godkendelse 
 
24. Hvordan har det været runde, udenfor referat 
 
25. Servicebøn 

 

Tak for service – Det virker! 

 


