
Referat af OSK møde søndag d. 28. november 2021 kl.14.00 
 
Deltagere: 
Dorthe, OSK Kasserer 
Heidi, OSK Næstformand 
Claire, OSK sekretær 
John, GSR Tårnet 
Sejer, observatør 
Kenneth, GSR Principperne 
Emily, GSR Exit til livet 
Niels Ebbe, GSS Exit til livet 
Claus, GSS Pionér grp. 
Jakub, GSR Lyngby grp. 
Jeff, GSS Lyngby grp. 
Silas, GSR Bornholmer grp. 
Tor, GSR Pionér grp. 
Mark, observatør 
Mikkel, observatør 
Simon, GSR unity grp. 
Nikolaj, observatør 
Kasper, GSR Valby grp. 
Alexander, observatør 
Lizette GSR, Greve grp. 
Brian, GSR Sydhavn 
Christopher, observatør 
Dorrit, formand litteraturudvalg 
Dan, H&I formand 
 
Åndelige principper:  
tillid, rummelighed, tålmodighed, vedholdenhed, åbenhed, taknemmelighed, åbenhed, taknemmelighed, 
ydmyghed, åbenhed, taknemmelighed, åbenhed, taknemmelighed, tillid, villighed, optimisme, 
samhørighed, tillid, kærlighed, tålmodighed. 
 
3. Meddelelser fra administrationsgruppen 
H&I Dan kommer kl. 15.30 
Der er en GSR der ikke har modtaget dagsorden – ny mailliste sendes rundt på mødet. 
 
4. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt. 
 
6. Beslutningsdygtighed 
Der er 10 GSR til stede og der er dermed beslutningsdygtighed. 
 
7. Afbud 
Caroline (OSK formand), Pia (OI), Per (afgående OSR) Thomas (OSS) 
 
8. Oplæsning af koncepter og traditioner 
Administrationsgruppen printer og laminerer koncepterne til næste gang. 
 
 



10. Emner/problemstillinger/beslutninger fra grupperne der skal diskuteres? 
Intet at berette. 
 
11. Ledige serviceposter 
Sekretær OSK – Claire stiller op og blev valgt. 
Webmaster – Christopher stiller op og blev valgt. 
IT support (2 års cleantime) – posten er ledig 
FU (fællesskabs udvikling) formand (2 års cleantime) – posten er ledig. Udvalgets formål og indhold skal 
beskrives. 
OSR (3 års cleantime) – posten er ledig. 
 
12. OSR rapport 
Der er ingen OSR, samt afbud fra OSS og dermed ingen rapport. Ny OSR skal vælges. 
 
13. GSR-Forum 
 

- Må OSK benytte midler fra aktivitetskontoen til at dække fx speakere og transport til godkendte 
arrangementer? 
Beslutning – der kan søges fra gang til gang og GSR beslutter derfra. 
 

- Bornholmergruppen har anmodet om engangsbeløb til at få trykt flyers. 
Beslutning – der tildeles 1000 DKK til grupperne, kasseren i grupperne sender regningen til 
formanden for litteraturudvalget. 

  
14. Rapporter fra underudvalg 
John, formand for konventet præsenterer: 
  

- Stort set alle poster er besat, der er en ledig post som formand for annoncering (1/2 års cleantime). 
- At konventets faste starttilskud fra OSK er for lavt – der anmodes om at beløbet hæves fra 35.000 – 

45.000 DKK. 
- At konventets merchandise i form af bannere, skilte, samt interiør i form af tæpper, puder, 

pengekasser mv. er nedslidt – der anmodes om et engangsbeløb på 15.000 DKK til indkøb af nyt. 
- Konventudvalgenes budgetter fremlægges på næste OSK møde. 

 
Dorrit, formand for litteraturudvalget beretter: 
 

- Der har været stort salg af litteratur og saldoen er pt. 41.568 DKK 
- Dorrit foreslår at der overføres 20.000 DKK til OSK hovedkonto 

 
Dan, formand for H&I beretter: 
 

- Der er stor opbakning til H&I møderne 
- Pt. er der kun ét møde på en institution 
- Der forsøges etableret et samarbejder med OI 
- Der arbejdes på at få adgang til flere fængsler og institutioner 
- Der er stort set ikke brugt af de budgetterede midler (7200 DKK budgetteret) 
   

Pia, formand for OI – afbud. 
 
 



16. Kassererens beretning. 
Dorthe orienterer om: 

- Udfordringerne med at overtage posten. 
- At det er vigtigt at alle udgifter dokumenteres med kvitteringer. der skal sendes til Dorthe.  
- Dorthe og Heidi har været i banken og er blevet oprettet som underskrivere og har dermed 

rådighed over OSK konti, med 2 underskrifter pr. transaktion. 
- At OSK hovedkonto pt. også indeholder tilskuddet til BOKNA, disse føres over på BOKNAs konto. 
- OSK hovedkonto saldo er i omegnen af 144.000 DKK inkl. BOKNA tilskuddet på 30.000 DKK som dog 

overføres til BOKNA konto i december 2021 
- I december 2021 overføres 20.000 DKK fra litteratur udvalgets konto til OSK’s hoved konto 
- Fremover sendes saldoopgørelse over OSK indtægter/udgifter/saldo ud med referaterne og 

præsenteres ligeledes på OSK møderne. 
- Alexander vil gerne hjælpe Dorthe med at opsætte et regnskab der er overskueligt.  

 
17. Punkter der skal drøftes i grupperne 
 

- Er der tilslutning til at det faste konvent opstartstilskud hæves fra 35.000 – 45.000 DKK? 
- Er der tilslutning til at konventet kan få 15.000 DKK til reetablering af konventets interiør, udstyr, 

skiltning mv.? 
- Er der tilslutning til at litteraturudvalget får oprettet en MobilePay konto og at OSK betaler for 

denne løsning? 
 

22. Næste OSK møde 
Mødet afholdes kl. 14 i linje 14 d. 30.01.2022 


