Referat fra OSK-møde
i NA-Nordjylland 05.11.2018
1. Sindsrobøn og oplæsning af koncepter
2. Præsentationsrunde
Helene Formand
Thomas Kasserer og Litteratur formand
Carsten Sekretær / Mødeleder
OSR Peter
OSS Mia
GSR Lars VI kom til at tro
GRS Jeppe Sammen kan vi
GSR Morten Free Bird
GSR Martin Kom fri
GSR Johnny formand H.I.
GSR Frederik Basic Blues samt Konvent formand.
GSR Andy Håbet samt Internetansvarlig.
GSR Lisbeth Addicts i bedring
Observa
Marie Louise
Karina
Carsten V.
Afbud eller ikke tilstede:
GSR Mathias Jens Langkniv
GSR Søren Senerity
GSS Allan Vi kom til at tro
GSS Basic Blues Mikael
GSR Michael Promise of Freedom samt kaffemand
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GSR Jimmy Friheden
GSS Kenny Friheden
GSR Klaus Jens Langkniv
GSR Thomas Trods forskelligheder
3. GSR Forum og Bestyrelsen Forum
1. Læs referat - snak vedrørende godkendelse
2. Læs dagsorden - snak vedr. Input/rettelser
3. En snak om de tilbagemeldingerne i evt. har med fra grupperne.
3. a. Punkter fra GSR Forum til diskussion under Eventuelt
Betaling med Mobile Pay i Grupperne.
4. Work – shop om Traditionerne 12. Tradition
Oplæst fra Basic Tekst og en kort diskussion i små grupper. Opsamling i den store
Gruppe.
5. Godkendelse af referat
Referatet er i orden
6. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden i orden
7. Post til komitéen
Ingen post
8 GSR-rapporter
Det er vigtigt, at alle Grupper laver en GSR rapport, hvis de vil have noget med i
referatet. Rapporten skal afleveres til sekretæren.
GSR Frederik Basic Blues Mikael GSS
Donation kr.: 1500,Gruppen ønsker hjælp til en mobile pay konto i OSK, som Gruppen kan få afgang til.
Der er en god struktur på gruppesamvittighedsmøderne og mange deltagere.
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GSR Lyset. Mangler GSR i Gruppen
Donation kr.: 1000,GSR Lars Vi kom til at tro
Donation kr.: 500,Møderne går rigtig godt.
GRS Andy Håbet
Donation kr.: 500,GSS Jens Langkniv
Donation kr.:
GSR Lisbeth Addikt i bedring
Donation Kr.: 0
Kører godt - stadig godt fremmøde. Nogle problemer med struktur.
GSR Michael P. Promise of Freedom
Donation kr.:
GSR Søren Serenity
Donation kr.:
GSR Jeppe Sammen kan vi
Donation kr.:0
GSR Marten H. Kom fri
Donation: 0
Vi har et godt fremmøde og mødet kører godt. Der kommer ofte nye i Gruppen.
GSR Morten Freebird
Donation: 0
9 Tilbagemeldinger fra grupperne
Valg til OSK:
Valg af Næstformand: Ingen opstiller
Valg til O.I. Formand: Ingen opstiller
Valg til RSK (se referatet fra RSK) Ingen opstiller
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9 Tilbagemeldinger fra grupperne forsat.
Basic Blues har en forespørgsel, om det er muligt, at OSK opretter en mobile pay
konto, som Gruppen har adgang til?
Hvordan håndterer Grupperne mobile pay. Der kom herefter en diskussion om
mobile pay.
Det foreslås at der oprettes en mobile pay konto under OSK, således at folk på
møderne som ikke har kontanter på sig kan donere via mobile pay.
Disse donationer vil gå direkte ind på OSK’s konto.
Det vil sige at pengene forsvinder fra Grupperne og ind i OSK, hvor de umiddelbart
ikke har råderet over dem. Det er op til den enkelte gruppe om, de vil dette. Det
påtænkes at grupper som vil give folk denne mulighed, informerer på møderne om
at gruppen ikke får pengene, men at det kan bruges som en løsning så man kan
donere til NA på trods af at man ikke har kontanter på sig.
Samtidig er det vigtigt, at Grupperne gør det synligt, at anonymiteten ikke er
tilstede, når man betaler med mobile pay.
De enkelte Grupper kan også selv oprette deres egen mobile pay konto og dermed
selv have råderet over pengene.Der tilknyttes en fil med anbefalinger med mobile
pay til referatet.
10 OSR / OSS orienterer Peter og Mia
Mia: Oversættelsesudvalget har lavet et forslag til koncepterne.
Der bliver en servicekonference i starten af 2020. Midtjylland står for afholdelsen.
Der er stadigvæk problemer med NA Danmarks hjemmeside. Der pt. Intet
Internetudvalg i RSK.
Er det en ide at betale os fra at få lavet en ordentlig hjemmeside professionelt.
Der blev en diskussion om dette. Det blev vedtaget, at det er et godt forslag.
Hvis der er nogen, der har NA litteratur på engelsk, kan de give det til Mia til
donation til lande, der mangler litteratur.
Peter gennemgik budgettet 2019 for RSK, så det var til at forstå. (se bilag)
Budgettet blev godkendt.
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11. Hvad skal vi have med til RSK
Peter og Mia tager forslaget med om, at få lavet vores hjemmeside af en
professionel, så den kommer til at fungere ordentligt.
12 Kassererens rapport
Thomas:
Hoved konto: kr. 20.500,Kontant beholdning: kr. ??
Litteratur konto: kr. 19622,Konvent konto. Kr. 86881 inklusive pengene til næste års konvent.
OSK Puljen kr. 10.001,67- kan bruges til, at Grupperne kan søge om hjælp til:
Litteratur
Nøgleringe
Pamfletter
MV.
Kasserer fratrækker udgifter til lydbøger fra OSK-puljen over til litteraturkontoen
Erhvervskonto i Banken: Ingen tilbagemeldinger d.d.
Thomas fremlagde budget 2019 for OSK. Det blev godkendt.
Budgettet bliver vedhæftet som fil i referatet.
13 Næstformand orienterer og rapporter fra underudvalg
Konvent Formand Frederik:
Det var et godt konvent med 334 registrerede deltagere. Det er flere end sidste års
konvent.
Peter og Frederik vil justere underudvalgenes erfaringer, så de er i orden til næste
års konvent.
Der var mobile pay på konventet, hvilket var godt, men det bevirker, at regnskabet
for de forskellige underudvalg er svære at adskille fra hinanden, fordi alle mobile
pay indbetalingerne er på et samlet udskrift.
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Næstformand Peter
Der var store problemer med den endelige rengøring efter konventet på skolen.
Der manglede også folk til at tage ansvar på selve konventet. Peter vurderer, at det
ikke er nok, at vi får valgt en bestyrelse til konventet. Formandsposterne skal også
være på plads inden konventet starter. Der skal være opbakning med folk fra
Grupperne, der vil tage ansvar.
Kasserer Lisbeth
Det er svært at lave et ordentligt regnskab.
Overskuddet for konventet er på kr. 58.987,- hvilket er super.
Lisbeth laver regnskabet og lægger det samen med erfaringerne til næste års
konvent.
Der blev derefter en diskussion om, hvordan vi kan gøre det bedre til næste års
konvent.
Forslag:
At der bliver oprettet en vicekasserer post som hjælp til kasserer posten.
Forslaget blev vedtaget:
Forslag:
At OSK laver en deadline for valg af bestyrelsen og besættelse af formandsposterne
for de forskellige underudvalg.
Forslag til deadline for valg af bestyrelsen er 1. marts 2019.
Forslag til deadline for valg af formandsposter er 1. juli 2019.
Hvis posterne ikke er besatte inden deadline, bliver konventet aflyst.
Forslaget ved vedtaget.
Litteratur Thomas
Der var på sidste møde et forslag om, at Grupperne får 2 lydbøger hver med Basic
Tekst. Forslaget blev vedtaget. Udgifterne for Lydbøgerne tages fra OSK puljen.
Grupperne kan afhente usb nøglerne med Basic Tekst på OSK-mødet.
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Det går fint med litteratur. Thomas bestiller flere af lydbøgerne med Basic Tekst. Der
er stadigvæk fejl i nogle af lydbøgerne.
Thomas overfører kr. 10.000,- fra litteraturkontoen til OSK kontoen.

Helpline David
Der mangler folk til Helpline. Der er krav om 1. års clean time, sponsor samt aktivt
medlemskab af NA. Hvis man er interesseret, kan man henvende sig til David på
tlf 52804583.
Afbud
H&I Formand Johnny
H.I. udvalget er ude på 1 institution for at afholde HI møder. Udvalget er i gang med
at planlægge det videre forløb.
Regnskabet for udlægget på kr. 2000,- blev fremlagt. Der er kr. 894,- tilbage plus kr.
200,- fra en donation.
Udgifter for resten af 2018 er ca. 2000,-.
Møderne er blevet mere strukturerede og fungerer bedre.
Til næste OSK-møde fremlægger Johnny HI udvalgets budget for 2019 samt
regnskab for 2018.
Der er ved at være opbygget et lille godt HI udvalg, men der kan sagtens bruges flere
medlemmer i udvalget.
O.I. Vi har pt. Ingen på den post.
David tlf 52804583 tager imod posten fra O.I. som bl.a. står for mødelister mv., indtil
der bliver valgt en ny formand.
Internetansvarlig Andy
Andy har lavet et godt stykke arbejde med hjemmesiden.
14. Eventuelt herunder punkter fra GSR Forum
Betaling med Mobil Pay i Grupperne. Se punkt 9.
Husk at Grupperne opfordrer medlemmerne til at medvirke i
medlemsundersøgelsen i NA
tjek det på: http://m.na.org/?ID=2018surv
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Der er en Gruppe, der gerne vil have et stempel til mødelisterne til medlemmer, der
har brug for det til Kriminalforsorgen.

Næste OSK-møde bliver mandag den 7. januar 2019 kl. 18.30 på Cafe Væxt.
15. Runde om hvordan mødet er gået
OK
16. Sindsrobøn
17. Hvad skal GSR’erne have med ud i grupperne (Udfærdiges af sekretær og
formand efter mødet)..
Det er vigtigt, at Grupperne finder egnede personer til OSK og RSK.
Valg til OSK:
Valg af Næstformand:
Valg til O.I. Formand:
RSK:
Valg til RSK (se referatet fra RSK)
Grupperne skal komme med tilbagemeldinger på, om de ønsker, at OSK opretter en
fælles mobile pay konto? (se under punkt 9)
18. Ny dagsorden
Formanden og sekretæren laver den og sendes med som vedhæftet fil.
Orientering til næste work- shop om traditionerne
1. tradition til næste OSK møde.
Mini workshop med traditionerne kan udskrives på nedenstående måde:
Gå ind på NA Danmark hjemmeside tryk på fanebladet i den øverste blå felt på
”Service”, rul ned og tryk på ”Servicemateriale” og udskriv ”Mini workshop for
traditionerne”.

Kærlig NA hilsen
Carsten H.
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