
Referat OSK møde søndag d. 24.07.2022 
 
  
1. Servicebøn & velkomst  
 
2. Afbud: Heidi NF, Kasper Valbygruppen  
 
4. Godkendelse af referat fra sidste møde, samt dagsorden – 
Hvem tager referat – ordstyrer? Dorte er ordstyrer, Claire referent 
 
5. Præsentationsrunde med åndeligt princip for dagen. 
 
6. Beslutningsdygtighed (mindst 2 GSR’er). Der er beslutningsdygtighed 
  
7. Oplæsning af koncepterne og traditionerne.  
  
8. Meddelelser fra Administrationsgruppen. 
  
9. Emner fra grupperne som ønskes drøftet?  
Håndtering af medlemmer med voldelig, truende eller aggressiv adfærd ønskes drøftet på GSR forum. 
   
10. Ledige serviceposter og evt. kandidater. 
- Næstformand for OSK – 18 måneders cleantime kriterie 
- OSR 
- OSS 
- 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 
 
 
11. OSR-rapport  
 
 
12. GSR-forum  

• GSR’erne godkender at øge H&I’s transport budget fra 600 DKK til 1000 DKK om måneden. 



• Folderen ”forstyrrende og voldelig adfærd” deles ud i grupperne. De grupper der ikke er 
repræsenteret i OSK, kan gratis hente folderen til næste litteratursalg i Linje 14. 
OSK finansierer indkøb af 100 foldere, 3. kr. stk. som grupperne kan hente gratis. 

 
  
13. Rapporter fra underudvalg  
Konventet v. John 
John ønsker opbakning til at finde en egnet lokation til næste års konvent. Det aftales at John indkalder til 
konventmøde d. 21. august kl. 14. så der kan samles et udvalg – hvis der ikke er tilstrækkeligt der melder sig 
på konventmødet, nedsættes et underudvalg i OSK til opgaven. Der gøres opmærksom på at Greve 
Gymnasium er til rådighed, hvis alt andet fejler. 
 
H&I v. Dan 
 
Vi har på nuværende tidspunkt et budget der hedder 600 om måneden, men det kommer ikke til at række, 
så H&I kbh vil gerne ansøge om en forøgelse fra 600 til 1000 kr. om måneden fremadrettet fra august mdr. 
Venligst Dan (formand H&I kbh) 
 
OI v. Pia 
Der er produceret en flyer, der skal gøre opmærksom på OI arbejdet, for forhåbentligt at tiltrække flere 
servicekræfter til OI. GSR’erne opfordres til at tage flyers med til hjemmegrupper og gøre opmærksom på 
behovet for service til OI.  
OI udtrykker ønske om en grafiker til at hjælpe med at designe flyers. 
 
Litteraturudvalget v. Dorit. 
Litteraturudvalget mangler opbakning og der efterspørges 1-2 personer, der ønsker at blive lært op i 
Litteraturudvalgets arbejde. Der skal overføres 25.000 DKK fra litteraturkontoen til OSK hovedkontoen. 
 
Webmaster v. Christopher 
Der har været møde i internetudvalget – referatet forefindes på hjemmesiden. 
Der arbejdes på at ensarte og oversætte forkortelser på mødelisterne. 
 
14. Rapporter fra evt. ad hoc-udvalg  
  
15. Kassererens rapport.  
Hovedkonto: 116.340,51 
Kokna: 35.5556,60 
Litteratur: 58.560,75 
 
Litteraturudvalget minder om at der skal overføres 25.000 DKK fra Litteraturkonto til hovedkonto i OSK. 
Grupperne minder om at der skal oprettes en særskilt MobilePay konto til litteraturudvalget. 
Grupperne minder om at der skal oprettes en aktivitetskonto hvortil der skal overføres midler fra 
hovedkonto. Kassereren lover at følge op på punkterne. 
  
16. Emner som grupperne skal tage stilling til inden næste OSK-møde  
Skal der oprettes et cleantime kriterie på afhentning af møde startpakker? 
Hvis ja, hvad skal kriteriet være? 
  



17. Eventuelt 
Der spørges til om donationer kan gøres anonyme. Det kan de ikke, men grupperne kan gøre 
medlemmerne opmærksom på at fx navn fremgår ved MobilePay betalinger.  
Liste over donationer må ikke deles uden for NA. 
  
18. NA-relaterede meddelelser  
   
19. Næste OSK-møde er d. 25.09.2022 – valg af kaffemand til næste møde. 
   
20. Hvordan har det været runde, uden for referat  
  
21. Servicebøn & fælles oprydning 
  
 


