
Dagsorden OSK møde søndag d. 24.07.2022 
 
  
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. (punkt 5)  
 
3. Afbud:  
 
4. Godkendelse af dagsorden –Hvem tager Referat – Ordstyre? 
 
5. Præsentationsrunde 
 
6. Beslutningsdygtighed (mindst 2 GSR’er)  
  
7. Oplæsning af koncepterne og traditionerne.  
  
8 Oplæsning af 10. koncept. 
 
9. Meddelelser fra Administrationsgruppen. 
  
10. Har i noget med fra grupperne som I ønsker drøftet?  
   
11. Kandidater til serviceposter præsenteres  
- Vi mangler OSR og OSS til RSK 
- FU formand 2 års cleantime. 
FU (fællesskabs udvikling) formand (2 års cleantime) samt en suppleant. 
Udvalget vil arbejde med lokale ressourcer og vil have en pulje med medlemmer, der har 
serviceerfaring og er villige til at påtage sig forskellige opgaver. 1. Formål: Støtte område og grupper 
med læringsdage, workshops og events 2. Opgaver a) Workshops og / eller træningsdage inden for 
følgende områder: Hele servicestrukturen, Gruppe og område, specifikke positioner (GSR / GSS, 
kasserer og sekretær), Koncepterne, Traditionerne, H&I, OI, hvorfor service, trinarbejde, 
sponsorering, opbygning af stærke hjemmegrupper, sociale medier og andet, hvis det ønskes eller er 
nødvendigt. b) Events for NA-medlemmer For at styrke sammenholdet i vores NA-samfund. 3. 
Betroede tjenere Fungerer som et team. a) For person • Indkalde til FU-møderne med dagsorden • 
Være ordstyrer på FU-møderne • Mødepligt for OSK København • Organisere arbejdet i udvalget 
med læringsdage, workshops etc. • Ansvarlig for økonomien b) Næst for person (oplæringsfunktion) 
• Læres op i for personens opgaver • Være stedfortræder for person ved dennes fravær 
 
 
 
 
PAUSE 
 
 
  



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 NA grupperne eller 
er opstået i GSR-forummet  
  
18. Eventuelt  
  
19. Beslutningslog  
  
20. NA-relaterede meddelelser  
  
21. Spørgsmål som grupperne skal tage stilling til inden næste OSK-møde  
   
22. Næste OSK-møde  
  
23. Gennemlæsning af resten af referatet og godkendelse  
  
24. Hvordan har det været runde, uden for referat  
  
25. Servicebøn  
  
Tak for service – Det virker! 
 


