
Dagsorden OSK møde søndag d. 25.09.2022 
 
  
1. Servicebøn & velkomst  
 
2. Afbud:  
Dorte melder afbud grundet arbejde –Claire melder afbud - 
-Pia afbud 
 
4. Godkendelse af referat fra sidste møde, samt dagsorden – 
Hvem tager referat – ordstyrer?  
Godkendt. Referent Christopher. Ordstyrer Helle 
 
5. Præsentationsrunde med åndeligt princip for dagen. 
Tilstede: Kimi, Leni, Nikolaj, Simon, Niels-Erik, Dorit, Emelie, Dorthe, Hello, Amelie, Jacob, John, 
Tom, Christopher 
6. Beslutningsdygtighed (mindst 2 GSR’er).  
Ja 
7. Oplæsning af koncepterne og traditionerne.  
  
8. Meddelelser fra Administrationsgruppen. 
Som tidligere aftalt, er det vigtigt at meddele at Heidi efter at have gået tiden ud som 
næstformand trækker sig ඵ🔷 
Dog har hun valgt at stille op til en anden post (OSS)  
Heidi: 25,000 kr flyttet fra litteratur til hovedkontor 
 
9. Emner fra grupperne som ønskes drøftet?  
 Nej 
10. Ledige serviceposter og evt. kandidater. 
- Næstformand for OSK – 18 måneders cleantime kriterie 

- OSR 
Jeg stille op som OSR til næste møde :) Det er gruppen Exit til Livet som indstiller mig. Emelie Josefin 

 
- OSS 
Skønne fæller ඵ 
UT vil dog gerne stille op til OSS er altså OSR suppleantඵ🔷 
Kan det nå at komme med til dagsorden 
Masse knus og kærlighed ඵ 
 
Heidi Myhrvold 
 
- 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 
 
OSR: Emelie – Godkendt 
OSS Heidi – Godkendt 
 
Stadig ledige: 
Næstformand 
Fællesskabsudvikling – Ledig 
IT Support – Ledig (Pia varetager den lige nu) 
 
Find mere information om poster her: 
https://www.nadanmark.dk/osk-kbh/ 
 
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-
content/uploads/osk%20kbh./GSR%20mappe/GSR%20mappe%20.pdf 
 
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-
content/uploads/osk%20kbh./Retningslinjer/Retningslinjer%20OSK%20Kbh.pdf?media=16609328
18 
 
 
PAUSE 
 
 
11. OSR-rapport –Ingen da vi jo ikkevar repræsenteret  
Vi har to repræsentanter nu. Udvid spørgsmål med: Hvad skal tages med til RSK møde? 
Første punkt vi kan tage med: 
Dorit: Alle pamfletter skal koste hele kroner (ikke 2,5 kr) 
 
12. GSR-forum  
 Udvalg stiftet: Nykommere i OSK. Niels-Erik, Emelie og Amelie 
 
13. Rapporter fra underudvalg  
Konventet v. John 
3 medlemmer i adhoc udvalg til at finde lokaler. Har et godt bud på et sted i Valby. 
Vores konvent ting på skolen kan blive stående indtil videre. 
 
H&I v. Dan 
Hej søde  fæller 
Alt vel her, arbejder som altid lidt for meget. 
Det går godt for H&I KBH. Vi kommer 4 medlemmer på C1 på  Retspsyk I Roskilde og det koster os en god 
del, fordi vi kommer 4 forskellige steder fra, vest fra Holbæk, Birkerød, Østerbro og jeg selv fra Albertslund. 
Vi kommer i Roskilde den sidste onsdag i måneden fra 19-20. 



Det vil stadig være mig der har ansvaret for det og kontakten. 
Vi er også startet op på den lukkede afd. 802 på psyke på brøndbyvestervej og skal komme der fremover 
den anden tirsdag I måneden fra 19-20. 
Det bliver med forskellige deltagere og det  bliver Alex der kører det og som fremover vil have kontakten. 
Jeg vil gerne se om jeg kan nå ind til det sidste af mødet d.25.09 men keg tror umiddelbart ikke at det er 
muligt. 
 
Jeg får lige opdateret regnskabet og får i det mindste sendt det til dig og denne besked kan jeg godt kopiere 
og sende med som opdatering på vores arbejde. 
Du må umiddelbart gerne sende nogle penge til min konto, også gerne fra din egen konto, det er ikke et 
problem for mig. 
 
Kærlighed til jer og kys rundt derinde, hvis ikke jeg kan nå det. 
Hi Dan 💞 
 
OI v. Pia 
Ikke til stede 
 
Litteraturudvalget v. Dorit. 
Har fået litteratur igen efter periode uden meget. Har ca 30,000kr. Prøver at bestille daglig princip bog. 
John hjælper nu med i litteraturen. 
 
Webmaster v. Christopher 
Mødes på torsdag 
 
14. Rapporter fra evt. ad hoc-udvalg  
  
15. Kassererens rapport.  
kasseren s status. 
 
Vi har i den sidste periode været i banken og set på de udskrevne dokumenter er status således at, den 
ekstra regning på 4000,00 kr. til det aflyste band, er betalt via egen konto med kontanter –Se kvittering  
 
Status for kontant beholdningen er således:  
 
Ut har valgt at sætte muligheden for en mobil Pay konto lidt på pause, da det jo er en konto hvor man 
ikke skal kunne sende penge ud, men kun kan få sat penge ind og da Dorrit jo ikke har adgang til 
litteratur kontoen, vil det blive noget rod.  
 

- Heidi vil fortsat være konto godkendt, og Helle skal tilmeldes snares muligt: 
 

- Vi skal huske at meddele, at kasseren jo skal have regnskaber senest d 31.13.2022 
 
og evt. have nye  
budgetter til 2023 til næste Osk møde i nov. Hvis det kan lade sig gøre. 

- Ellers skal det tilsendes inden osk mødet sidst i jan. 
 
Hvad passer bedst – kasseren fremlægger regnskab på osk i januar Det må de jo bestemme hvad der 
passer bedst. 



 
- OI har de sidste år lavet et regnskab, men har ikke fået nogle penge fra Osk, grundet de donationer 

som der er komme find fra 7tradition fra online møder under corona. 
- HI er godkendt sidste gang, med et beløb på 1000,00 kr. til transport pr mdr.  resten af dette år. 

(6188 er der betalt kontant i 2022) 
- IT 
- Web master (Kristoffer)  
- Fast husleje og forplejning på osk møderne i linie 14 
- Transport til og fra områderne – lige nu er det mest fæller fra Bornholm som får transporten 

dækket. 
Danske Bank Forening 1551 10547172- (Hoved konto)   100521.51   kr. 
Danske Bank Forening 1551 10547830-(litteratur konto)    44125,30   kr. 
Danske Bank Forening 1551 10547857- (Bokna budget)       30 000.00 kr. 
Danske Bank Forening 1551 10547881- (Nokna budget)     45556.60 kr. 
 
(Godkendt forhøjelse ag budget med 10 000kr pr år. Overført fra hovedkontoen.) 
 
(Aconto beløb til rekvisitioner til kommende konvent 2023. På 15.000 kr. skal trækkes fra hoved 
kontoen) 
 

Der arbejdes videre på at finde en løsning på mobilpay. 
  
16. Emner som grupperne skal tage stilling til inden næste OSK-møde  
 Ingen 
17. Eventuelt 
  
18. NA-relaterede meddelelser  
   
19. Næste OSK-møde er d. 27.11.2022 – valg af kaffemand til næste møde. 
142kr i 7. trad. Helle og Tom står for kaffe. 
   
20. Hvordan har det været runde, uden for referat  
  
21. Servicebøn & fælles oprydning 
  
 


