NA OSK København BORNHOLM, NORDSJÆLLAND OG KØBENHAVN
c/o Linie 14, Blågårdsgade 14, 2200 København N

HELPLINE: 7020 0185

Referat OSK København 24 september 2017 kl. 14.00 til 17.00
1.Velkomst
Velkommen.

Vi minder om, at v i i OSK København bestræber os på at kommunikere nænsomt og respektfuldt.
Valg af ordstyrer, Maiken er valgt.
Præsentationsrunde med åndelige princip.
Charlotte OSK næstformand, Maria GSR ”Pionergruppen”, Jacob GSR ”De åndelige”, Tom GSR
for de 3 grupper på Bornhold, Jeannie Kasser OSK, Carsten GSR ”En ny v ej”, Maria sekretær OSK,
Maiken GSS ”Back to life”, Dorrit litteraturformand, Julie GSR ”Lov e shop”.
Velkommen til ev entuelle nye medlemmer, hv is I har spørgsmål er I velkomne efter mødet.

2. Afbud

Michael formand OSK, Martin GSR ”Sammen kan v i”, Berit OSR, Nikolaj GSR ”Unitygruppen”, Dan
H&I formand, Thomas GSR ”Nev er alone”, Christina GSR ”Back to life”, Jeppe GSR ”Sammen kan
v i”.

3. Beslutningsdygtighed(mindst 2 GSR'er)
6

4. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.

5. Oplæsning af koncepterne og traditionerne

I ndsamling til kaffe 116 kr.
Carsten tager kaffeposten til d. 26 nov ember 2017 og får udlev eret 200 kr.
Serv icebøn.

6. Meddelelser fra Administrationsgruppen





Emner som ønskes drøftet, skal være modtaget 3 uger inden kommende OSK møde. Hv is der
er tid, v il spørgsmål modtaget senere, bliv e drøftet under eventuelt.
Undersøgelse af KOKNA er afsluttet d. 1 september. Der er kommet 8 tilbagemeldinger og
sammenlagt er v i landet på 3,5 stjerne ud af 5. Sv ar v il blive videresendt til kommende
konv entudvalg.
Færre grupper donerer, administrationsgruppen opfordrer derfor til at v ære opmærksom på
v igtigheden i v ores donationer.
Mobilepay løsninger v il blive drøftet i nov ember.

7. Oplæsning af 7. koncept

Carsten lav er næste koncept.
7. koncept v ed Maria. Spørgsmål er udleveret.

Tak for din service
Service virker 
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8. GSR runden med rapporter fra grupperne, inklusiv beslutninger som har været
med ude i NA grupperne

Bornholm er repræsenteret med 3 grupper af Tom.
”Klippen”: Alle poster er besat. Kontantbeholdning 619 kr. 5 faste medlemmer, en god stærk gruppe med
både nye og gamle medlemmer.
”Lygten”: 4 faste medlemmer og gns. 8 fremmødte. 224 kr. i kontantbeholdning. Der er begyndt at komme
flere til møderne.
”Kernen”: Der er ikke rapport, da Tom ikke kan komme i gruppen så ofte. Han oplyser fortsat at løse dette
ved hjælp af en GSS.
”Pionergruppen” mandag kl. 17.30 Maria GSR. Maria oplyser at de er 5 faste og meget svingende
fremmøde.. Kontantbeholdning 777,5 kr. Gruppen har ikke doneret grundet manglende betaling af
husleje, som betales med 6 mdr. af gangen. Tager godt imod nykommeren, med introguide, mødeliste og
nøgleringe.
”Back to life” lørdag kl. 12 Maiken GSS. Alle poster er besat og kontantbeholdning er ukendt. Gruppen har
ikke ønsket at donere, da de finder OSKs regnskab uforståeligt og ikke gennemsigtigt. Gruppen har valgt
at holde sommerfest. Ca. 20 faste. Nye i gruppen kommer jævnligt, da der ofte kommer medlemmer fra
behandlingssteder. Maiken oplyser at det rygtes at mødet er et kagemøde og hun præciserer at der er en
del kage, men at dette ikke kommer fra 7. tradition.
”En ny vej” tirsdag kl. 19 Carsten GSR. Alle poster er besat, 14 faste og i gns. er 16. Gruppen har ikke ønsket
at donere til OSK, da gruppen ønskede at købe litteratur i stedet . Kontantbeholdning er 1568,50 kr. Nyt
tiltag er greatere i gruppen.
”Love shop” torsdag kl. 12 Julie GSR. Kontantbeholdning 515 kr. og der mangler at blive betalt husleje og
få købt varer. Gennemsnitligt fremmøde ca. 15. Julie oplyser at hun er ny på posten og vil vende tilbage
med flere oplysninger.
”De åndelige” søndag kl. 12 Jacob GSR. 3 poster er besat og fremmødet svinger. Jacob oplyser at
gruppen har betalt 6 mdr. husleje forud. Gruppen har valgt at donere 200 kr. til gulvslibning i Linie 14 og der
er derfor ikke penge til donation til OSK. Kontantbeholdning er ca. 200 kr. Gruppen afholder
nykommermøde, hvis der kommer nye i NA.

9. Kandidater til serviceposter

OI formand 2 år cleantime – ingen stiller op.
Københav n konventformand 2 år cleantime – Martin stiller op og v ælges som konstitueret
konv entformand, da han v ar forhindret i dag. Martin v il komme til kommende møde og stille op.
OSK v il dog gøre opmærksom på at andre grupper stadig er v elkommen til også at opstille
anden kandidat, dette skal dog sendes til OSK 3 uger inden kommende møde OSK møde.
OSS 2 år cleantime – ingen stiller op.

10. OSR rapport

Rapport sendes på mail. Ved spørgsmål bedes i kontakte OSR.

11. Rapporter fra underudvalg

HI – Mail modtaget:
Hej Servicefrænder.
En forsinket opdate fra H&I KBH.
Vi er stadigvæk repræsenteret på retspsyk på afd 80-81 på Glostrup hospital.
Vi er nogle stykker der kommer der fast og der er mange der byder sig til.
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Vi er et sted mellem 2-5 NAer til møderne og der kommer fra 5-12 ind og ansatte til møderne,
der foregår den sidste tirsdag i måderne, fra kl. 19-20.
Vi er i gang med at arbejde på at få kontakt til nogen af institutionerne i Roskildeområdet,
da flere medlemmere har vist interesse i at bringe budskabet til indsatte i arresten og på
Sankt. Hans hospital.
Undertegnet var i Esbjerg for at være en del af H&I boden, workshoppen og få justeret
programmet, energien og motivationen sammen med vores formand.
Vi udfærdigede et brev til vores Justitsminister og vi fik et svar, som vi håber vi kan arbejde
videre med, omkring at afholde H&I møder i de Danske fængsler igen.
Jeg håber snart at gense jer alle og er superglad for at Midtjylland igen er repræsenteret
sammen med os.
I kærlig service. Dan
I T – ingen rapport
Litteratur – Saldo 28.533,64 kr. Dorrit har lige bestilt en del litteratur(fx step w orking guide på
dansk), men disse mangler og er ikke modtaget endnu. Der v il derfor komme en regning på
ca. 10.000 kr. når det modtages. Ydermere har Dorrit doneret 10.000 kr. til hov edkontoen.
Ah hoc udv alg v edrørende manglende servicevillighed – I ngen rapport
Webmaster – ingen rapport

12. Kassererens rapport

Jeannie fremlægger Kasser rapporten.
 Forslag til RSK donation 50.000 kr. anbefales af administrationsgruppen. I ntet besluttet. Tages
med igen på næste OSK møde.

13. Punkter til drøftelse
Forslag fra pionergruppen(25 min. afsat)

1. Uddybning og gennemsigtighed af regnskaber RSK/OSK
Kasserer fortæller at kommer man til OSK Møder, får man udlev eret regnskaber hver gang.
Grunden til at regnskaber på nettet ikke er opdaterede skyldes manglende service i I T
udv alget hos RSK. Det har førhen ikke været efterspurgt at regnskaberne ligger tilgængelige
på nettet.
Maria fortæller at det ikke er personligt angreb omkring Kasserens arbejde. Ydermere er der
er ikke tid på OSK mødet til at drøfte tingene og der er mange der ikke forstår hvad der sker
med pengene i OSK og RSK.
Det ønskes at OSK regnskaber der ligger på hjemmesiden er retv isende.
Kasseren oplyser at man altid kan få et møde og se regnskaber.
2. Dagsorden for OSK mødet tages op – for lidt tid til GSR forum, drøftelser og beslutninger
Forslag om at GSR mødes på et selv stændigt GSR møde for at drøfte punkt 1 og 2 og ev t.
fremadrettet møder. Amil adresser udleveres til GSS Birkerød der inviterer til møde.
3. Hv ornår afholdes der servicekonference
Afholdes i 2018 af OSK SOV. Dato er endnu ikke fastlagt.

14. GSR frit forum
15. Eventuelt


Transport (Pinonergruppen) udskydes til næste møde.

16. Beslutningslog
Opdateres.
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17. NA relaterede meddelelser

Liv ing Clean kapitel 1-4 er ov ersat og kan hentes ned v ia www.nadanmark.dk .
Der efterspørges service i ad hoc gruppen v edr. servicevillighed.
Ledige poster OSK
Københav n konventformand
OI formand
OSS

Ledige poster RSK
Formand for internetudvalg
Næstformand

Tak for din service
Service virker
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