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Vil du være med?
Der er valgt en OI formand for hele Danmark som fremlægger følgende vision med budget til
RSK mødet i april 2017 ( Budgettet fremlægges først på RSK mødet) :
At deltage på en offentlig rusmiddelskonference den 9. Oktober 2017, og derigennem nå den
addict, som ikke har fundet os endnu.
Vi vil gerne deltage for at, igennem offentlige instanser at få skabt viden samt en positiv holdning til NA, så de kan fortælle deres klienter, brugere, borgere etc., at vi findes og derigennem
fortælle offentligheden at det er muligt at blive og forblive clean ved deltagelse i NAs program
og fællesskab.
Inden vi kan deltage i konferencen, skal der findes medlemmer som vil engagere sig. Derfor
kommer OI ud på nogle af konventerne og holder workshops, samt kommer til DIT område hvis
I kan samle 5-10 interesserede. På den måde kan vi lave interesse/træningsdage. Når vi har
engagerede folk, kommer vi til at lave disse workshops for ”offentligheden”, og forhåbentlig vil
de gerne have vores NA info pakke liggende. Og der behøver vi så folk, som vil vedligeholde
og distribuerer denne info. Derudover vil der i fængsler og institutioner blive dannet vej for evt.
HI møder.
Vi laver altid service to og to sammen i OI, og arbejder efter følgende kerneprincipper:
Stabilitet, fleksibilitet, troværdighed, respektfuldt, at være til gavn for NA og samfund.
Samt følgende åndelige principper:
Anonymitet, sammenhold, tiltrækning, samarbejde ikke tilhørsforhold, ansvarlig og pålidelig,
ikke-professionel, kommunikation samt princippet, vi er selvforsynende
Alle medlemmer som prøver at følge kerneprincipperne/de åndelige principper, og har CT30d,
kan lave service i OI. Nogle opgaver kræver cleantime (CT + antal dage, mdr., år). Andre opgaver kræver man har deltaget i 3 træningsdage og derefter kan afholde workshops og nogle
opgaver kan man udføre med CT30d. Især i opstarten, og senere til konferencer vil der være
en del praktiske opgaver man kan være med til, indtil man føler sig klar til f.eks. at blive fast
workshopafholder. Man kan også f.eks. som nyclean OG stabil, være med til at distribuere OI
materialer på udvalgte steder og altid i samarbejde med et andet medlem.
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På sidste side af NOiA findes forskellige opgaver, som medlemmer kan tilmelde sig når
man opfylder CT, samt prøver at arbejde efter kerne principper og åndelige principper for OI.
Vi vil altid starte OI møder, event, workshops etc med at sætte en ledig stol frem til den addict
som stadig lider og som endnu ikke har fundet os.
Foreløbig har vi besat følgende poster i OI Danmark: Formand, og sekretær. Automatiske
medlemmer er OI formænd i områderne.
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De opgaver man kan være tovholder for eller deltage i, er indtil videre følgende:
Opdatere plakater og visitkort så de er
klar til brug. Både til de OI præsentationer som allerede foregår, vedligeholde det som allerede er i gang i DK,
samt til at vise og uddele på konferencen.
CT1å for redigering samt erfaring
CT 30d til ophængning og praktisk

Træningsdage/afholdelse for folk der
gerne vil lave præsentationer. Evt.
samle en gruppe på 5-10 medlemmer i
et område og bede formand for OI DK
om en træningsdag.
CT1å samt erfaring og mindst 3 præs.

Nogle opgaver vil først
være relevant senere,
men her er i
al fald nogle
stykker

Workshops på konventer. Forberedelse og udførelse er formand +1.CT1å
Gennemgået mindst 3 præsentationer,

Indhente/indsamle
tilbud på standere,
brochure holdere
samt andet praktisk udstyr til messer, festivaler, etc.
CT 6m

Udvikle en pakke med NA info materiale der kan udleveres på Konferencen,
samt sendes efterfølgende til professionelle.

Skrive Offentligt
Oplysningsbrev
som skal med ud
når infopakkerne
sendes.

Lave 2 oplæg til hjemmesiden. Samt
vedligeholde nyhedsbrev NOIA (opgave kan deles i 2, oplæg/NOIA)

OI Næstformand CT1å
OI Kasser CT2å

CT2å, følge OI håndbogen og meget OI
erfaring

CT30d, alle med 30 d kan deltage

Forberedelse af nye OI medlemmer
-

skabe intern workshop
Læse OI håndbog
Indkalde til træningsdage

CT2å, formand + 1

1) offentligheden
2) info om OI
CT2å samt meget oi erfaring,
formand +1 samt CT30d

Mål at komme med på denne konference. Beslutning tages i april på RSK mødet.
Konferencen afholdes 9. oktober 2017. Der vil være mulighed for praktisk service her. Gerne fra osk i området
da konferencen afholdes på Hotel Comwell i Kolding.
Pris er ikke fastlagt endnu.
Tilmeldingsfrist: 6. oktober 2017 efter ”først til mølle” princippet. Tilmelding er bindende og faktura sendes
efter konference afholdelse. Der er plads til 600 ”deltagere” (vi ville være én deltager).
Formand, sekretær og næstformand samt ct30d til praktisk hold
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