
Referat OSK møde d. 03.04.2022 

 

1. Sindsrobøn og velkomst. 
2. Præsentationsrunde og afbud. 

 
John (Tårnet)–konventformand, Berit(konventkasserer), Jacob (mandemødet)GSR, Claus 
(pionergruppen)GSS, Thor(pionérgruppen)GSR, Jeff (Lyngby)GSS, Jakub (Lyngby)GSR, Helle 
Tina (Greve)GSR, Adnan observatør, Kasper (Valby)GSR, Kimmi (Tirsdag-Helsingør) GSS, 
Tommy (Tirsdagsgruppen-Helsingør) GSR, Peter (Birkerød)GSR, Paw (Miraklerne i Herlev) 
GSR, Kristoffer (web-master osk), Dorit (litteratur), Pia (OI formand), Dorte (OSK-Kasserer) 
Afbud: Dan (hi) Emelie-Heidi (næstformand) –Claire (sekretær)   
 

3. Beslutningsdygtighed. 
 
Der er 7 GSR til stede, og der er derfor beslutningsdygtighed. 
 

6. Godkendelse af dagsorden og sidste referat. 

7. Meddelelser fra administrationsgruppen. 
 
Ledige serviceposter – evt. præsentation af kandidater: 
OSR - tidligere OSR har i mellemtiden trukket sig igen, hvorfor posten er ledig (3 års 
cleantime). 
Formand/Forkvinde for OSK (2 års cleantime). Der blev valgt en ny forkvinde – Helle Tina. 
IT-support (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  
- 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.  
- Events b) for NA-medlemmer For at styrke sammenholdet i vores NA-samfund.  
- Forpersonen indkalder til FU-møderne med dagsorden • er ordstyrer på FU-møderne • har 
mødepligt for OSK København • organiserer arbejdet i udvalget med læringsdage, 
workshops etc. • Er ansvarlig for økonomien,  
- Næst-forperson (oplæringsfunktion) • Læres op i forpersonens opgaver • Være 
stedfortræder for forperson ved dennes fravær. 
 

8. GSR runde – hvordan går det i grupperne, udfordringer/gode erfaringer. 

9. GSR frit forum (ca. 20. min.) 
Tilbagemelding fra/til drøftelse/stillingtagen i grupperne. 
Der er kommet et nyt forslag fra Internet Udvalget om en ny forside til nadanmark.dk  
1)Ny print mødeliste https://www.nadanmark.dk/?current-meeting-list=9 
Der skal vises alle online møder som er knyttet til alle områder. 



2)Ny forside (https://www.nadanmark.dk/forslagforside-copy-2/) 
Alle var enige om at dette var fuldstændig super med den nye hjemmeside. 
3)NY speaker side: https://www.nadanmark.dk/speakerside/ 
Den blev godkendt. 
 

10. Rapporter fra underudvalg 

OSR:  

Grundet manglende repræsentation ved RSK-servicemødet i weekenden, er der ikke en 

rapport. Berit vil dog sende kommende referater til kasseren i osk fremadrettet 

 

OI: 

Hvis I har spørgsmål undervejs, stiller I dem bare. Hvis I har et spørgsmål, er der sikkert også 

andre der sidder og undrer sig over det samme. De spørgsmål vi evt. stiller i denne rapport, 

kan I måske tage i jeres gsr-forum og vende tilbage med svar bagefter.  

 

1. Udmeldinger til/fra OSK.  

- OI vil gerne have ’Godkendelse af OI Regnskab 2022’. Regnskabsbilagene udsendt med sidste 

dagsorden. ”Hvor bredt NA budskabet kan komme ud i offentligheden afhænger af jeres 

bidrag”.  

- OI har deltaget i Servicekonferencen (=SK) og gennemførte Café NA med emnet OI til stor 

glæde for de fremmødte. ”Vi fik mange gode inputs til bl.a. vores indsats omkring at tiltrække 

OI-ressourcer”.  

2. OI-møder. Alle interesserede i at udbrede kendskabet til NA i vores område er velkomne i 

Café NA søndag 24. april i Blågårdsgade.  

- OI’s plan er at iværksætte Informations Teamet til næste OSK-møde, så NA-foldere, visitkort 

og posters kan blive set rundt omkring i vores område. 

- OI planlægger workshop med NA-præsentationen, ”så vi kan blive rigtig gode til at afholde 

præsentationen og blive flere, der kan tage med ud og sprede kendskabet til NA i 

offentligheden”.  

3. NA-relaterede meddelelser i grupperne (Flyer vedhæftes referat). 

- OI planlægger workshop med NA-præsentationen til maj Hvis du er interesseret i at blive en 

del af Præsentations Teamet, så skriv til oi@nakbh.dk og OI vil kontakte dig mht. dato.  

- OI inviterer til Café NA med temaet OI-arbejdet Søndag 24.april i Blågårdsgade 14 kl. 14-17, 

”Vi efterlyser en frivillig, der vil bage en kage til os (OI betaler) Er du interesseret i at give en 

hånd med eller har input til tilrettelæggelsen af workshoppen, kontakt oi@nakbh.dk”. 

- Arrangør til Cafe NA søges Har du et tema, du gerne vil have op i Café NA, så skriv til 

fu@nakbh.dk. 

Online-møder Hvis grupperne ønsker et rum på zoom eller du ønsker, at oprette et nyt 

online-møde, så send en mail med info om gruppenavn, tidspunkt og kontaktperson til 

oi@nakbh.dk af gruppens service-folk. 

 

HI: 

”Hej fæller   

Her er opdateret regnskab for H&I København.  

En kort status.  

mailto:oi@nakbh.dk
mailto:fu@nakbh.dk


Vi er i kontakt med psyk afd 802 i Brøndby og de vil gerne have os ud igen. 

Vores kontaktperson skal bare finde ud hvordan vores møde kan sættes ind i deres rammer og 

om det kan indgå som en del af deres tilbud, med det vi har at tilbyde og om vi skal 

sikkerhedsgodkendes. 

Alex er indover og vi glæder os til at starte op igen. 

 

Retspsyk 801/802 som flyttede til fjorden i Roskilde, er i gang med nogenlunde det samme, her 

er det en ny overlæge, der skal have vores tilbud serveret af personalet, da vi nok ikke har den 

store indflydelse på om vi får lov til at videreføre vores ca. 9 års samarbejde, pga. Bekymring 

omkring udefrakommende, der "eventuelt" kan have stoffer med. 

 

Det er som med alt andet en proces og min sponsor har lært mig at gode ting tager tid. 

 

Jeg vil tænke på jer holde OSK møde, imens vi cruiser rundt i Arizona.  

 

Kærlighed til jer og tak for jeres service.  

Dan” 

 

Litteratur: 

Dorrit fortæller at det går godt og der er godt salg i litteraturen, både under og efter corona 

nedlukningen, hun fortæller at det fungerer med kontanter og at hun snart skal bestille mere 

fra udlandet. 

 

Konvent: 

Berit og John har meddelt at der i år ikke er mulighed for at få afholdt et konvent i København, 

da de ikke har fået mulighed for at låne skolen, eller finde en anden. Dette har bevirket at der 

ligger en udgift til den booking til aflyste band, som tidligere er blevet bestilt af 

underholdningsudvalget. Berit og John bliver fortsat på posterne, og vil arbejde videre med 

mål for ny skole og rammer til konventkomiteen fremadrettet. Der er noget som skal ryddes 

op på den gamle skole, og vi skal evt. se på opbevarings muligheder fremadrettet.  

andre. 

 
11. Kassererens rapport. 

Status er at Berit er godkendt som kasser for konventkontoen via Danske bank. 

Vi skal have godkendt en kommende formand, og tidligere medlem fra administrationen skal 

slettes. 

Derefter skal vi overføre 25000 kr.  fra litteraturkontoen til hovedkontoen. Som tidligere er 

blevet aftalt. 

Vi skal oprette en MobilePay til litteraturkontoen og til hovedkontoen. 

Regnskab for 2021 er både sendt ud på mail og er printet. Regnskabet blev godkendt af alle 

GSR’erne. 

Status på OSK konti: 

- Hovedkonto: 

Danske Direkte Foren 

1551 10547172 



113.740,51 

- Litteratur konto: 

Danske Direkte Foren 

1551 10547830 

52.318,23 

- konvent konto: 

Danske Direkte Foren 

1551 10547881 

35.556,60 

 

12. Donation til RSK. 
Donation til RSK. GSR beslutter at vi kan bruge OSK- midler selv i eget område. 
 

13. Hvad skal med ud til drøftelse/stillingtagen i grupperne. 
Pia har brug for en tilbagemelding omkring at den kommende OI-video fra Sverige, skal have 
dansk tale. Spørgsmålet går på om det skal være en fra *NA eller en professionel. 
Alle GSR’erne mente det skulle være en professionel som indtalte Dansk på videoen.  
 
Pia ønskede også at få tilladelse til at online møde om fredagen, kunne få godkendt en 
deltagelse på osk mødet, med en GSR-GSS som havde ret til at stemme, på lige fod med et 
fysisk møde. 
Dette blev også vedtaget af GSR’erne. 
 
Berit som er godkendt konvent kasser vil kontakte bandet og aftale, hvad der skal gives af 
kompensation på 50 % (4000 kr.) grundet aflysning af booking. Dorte vil overføre pengene og 
fører dette til regnskabet, da der ikke er lavet noget regnskab for konventet 2022. 
Regningen bliver i første omgang betalt med kontantbeholdningen. 
Dette blev også vedtaget af GSRene. 
 

14. Eventuelt. 
15. NA relaterede meddelelser. 

Nyt møde lørdag kl. 19.00 i Rys cafe fra d 9 april.2022- har søgt om starts pakke. 

 
16. Næste OSK møde. 

Næste OSK møde søndag d. 29.05.2022 kl. 
 

17. Hvordan har det været? uden for referat. 
7 tradition skal sendes rundt. 
Vi skal dog huske at sætte 2 pauser ind næste gang. 
 

18. Sindsrobøn.  


