
Referat RSK møde den 20 - 22 april 2018 

Fredag: 

Administrations Møde tilstede: 
Brian: Formand RSK 

Lars: Vicekasserer RSK 

Mogens: Kasserer RSK 

Mia: Formand OU 

Ronni: Næstformand HI Danmark 
 

OSR-forum tilstede: 
Berit OSR: København, Nordsjælland og Bornholm 
Ejvind OSS: Syd og Vestsjælland 
Karsten OSS: Syddanmark 
Peter OSR: Nordjylland 
Alice OSR: Syd og Vestsjælland 

 
Lørdag kl 9.00: 

1. Sindsro bøn 

2. Præsentationsrunde og afbud 

Brian: Formand RSK 

Lars: Vicekasserer RSK 

Mogens: Kasserer RSK 

Mia: Formand OU 

Ronni: Næstformand HI Danmark 

Berit OSR: København, Nordsjælland og Bornholm 
Ejvind OSS: Syd og Vestsjælland 
Carsten OSS: Syddanmark 
Peter OSR: Nordjylland 
Alice OSR: Syd og Vestsjælland 
Lars: RD 
Claus: RDS 
Eva: OSR Midtjylland 



3. Oplæsning af koncepter og visioner for service 
Lars læser koncepter. Ejvind læser visioner for service 

4. Oplæsning af BFID og et medlem deler om den 
Brian læser, Eva indledere 

5. Godkendelse af referat og beslutningslog 
Godkendt 

6. Godkendelse af dagsordenen 
Godkendt 

7. Workshop - Selvransagelse 
Fremlæggelse af workshop fra de forskellige grupper. 

Nyt forslag om nye i RSK (se beslutningslog) 

8. RD orienter/rapport og regnskab 
Der bliver snakket om: CAR. WSC & om hvorfor/hvorfor ikke vi sender RD 

RDS afsted til WSC. Conference Agenda Report (CAR) 

Der refereres til retningslinjerne hvor der står at de skal afsted og der 

stilles spørgsmål til hvorfor de så ikke bliver det (punkt 6b ) (punkt 4,2 

side 14. Regions delegeret punkt A) 

Der bliver fortalt om at vi for år tilbage klappede over at vi selv var i 

stand til at betale for vores delegeret. 

Er vi ikke afsted til WSC 2 gange i 

streg så mister vi vores plads/mandat 

Der bliver stillet forslag om at RD RDS laver et udkast til hvordan de 

bliver forberedt på at tage til WSC 

Supplement til service Konference er at det bliver taget op af OSR på 

deres OSK møde. Evt. invitere RD eller RDS til at deltage 

Forslag om at vi ikke selv betaler for RD vi betaler kun for RDS dette er 

vedtaget. 

Vi har besluttet at RD & RDS deltager på på WSC 2020 
 

 

B. Spørgsmål fra OSR: 
hvordan går det med EDM servicekontoret. 



De vil meget gerne tage spørgsmålet med om dette. Med servicekontor 

menes der et sted hvor Europa selv står for godkendelse. Oversættelse & 

distribution at litteratur 

Regnskab: Godkendt 
 

 

9. Tilbagemeldinger fra OSR forum! 

a) Ny NA-flyer 
Punktet udgår, der er en service flyer som der findes en af i forvejen. 

b) Service konference/Unitydag 
OSR skal hjem og spørge om vi afholder service konference i starten af 2020 

med Conference Agenda Report (CAR) i hovedsæde & hvilke områder kunne 

tænke sig at byde ind på denne mulighed. 

Hvordan forbereder vi RD-RDS på til WSC 

c) RSK-møder 2019 – Hvor? 
Nordjylland 26-28 april 2019 

SOV 16-18 august 2019 

Midtjylland (Randers) 15-17 november 2019 

(3. weekend i måneden) 

 
d) Punkter fra OSR Forum 
• Spørgsmål vedr. Helpline opdateret kontakt lister. Der ønskes 

opdateringer af kontakt lister, på de kontakt-personer der kan 
kontaktes i div områder? (der har været et opkald på helpline der er 
gået tabt muligvis på grund at manglende info til telefon vagten)
OSR vil opfordre til at kontakt listerne vil blive opdateret og at de betroet 
tjenere får den info de behøver. 
Derudover vil vi bede OSR om at fortælle i områderne at: der mangler en 
OI formand som også er tovholder på Helpline, så hvis nogen har ønsker 
en mulighed for at lave service på dette vigtige område så er i 
velkommen. 
Peter tjekker op på om Helpline tovholderne koordinerer og snakker 
sammen.



• Spørgsmål fra Midtjylland vedr. anonymitet vedr. om man skal kunne 
se tlf. nr. dem der ringer ind. Da der ikke ønskes at numrene bliver 
misbrugt.
Det kan ikke lade sig gøre at personen der ringer, er anonym. Servicen 
bygger på tillid, der er ydermere også retningslinjer til hvem der kan lave 
service for helpline. 

 
 

• Spørgsmål vedr. Post Box, OSR´ere er lidt i tvivl og hvordan det hænger 

sammen eller hvordan det burde hænge sammen.

Nordjylland vil gerne stå for en ny Postbox med dertil hørende service 

kræfter. Og det er vedtaget. Kasserne står for at afvikle den gamle 

Postbox. 

10. Administrations komiteen orienterer + post 

a) Postadresse/postboks? 
Gennemgået og godkendt. (Se ovenfor) 

 

11. Præsentation af kandidater/service CV 

a. Formand 
• Brian stiller op og er valgt til RSK formand indtil april 2020 

b. Kasserer 
• Lars vicekasser vil gerne stille op til kassere og er valgt 

• Mogens går derved a som kassere tak for service 

 
c. Formand HI 

• Ronni er nomineret til HI formand af HI & OSK Midtjylland og er valgt. 

d. Formand OU 
• Mogens stiller op og er valgt 

• Derved går Mia af, Tak for service 



 

12. Valg af betroede tjenere 

Se ovenfor 
 

13. Underudvalg rapporter og årsregnskaber 2017 

a. Oversættelsesudvalg 
Godkendt (mere info findes på indsendt rapport) 

b. HI udvalg 
Godkendt + HI for overført 5000,- til afholdelse af workshop den 21/7-2018 fra 

OI da OI ikke Brugte dem til Workshop i 2017 og RSK har godkendt dette (mere 

info findes på indsendt rapport) 

 
c. Internetudvalg 

• Hvad gør vi omkring udvalget og hjemmesiden? 
Se vedlagte bilag fra internetudvalg. OSR går hjem og fisker efter en ny 

internet-udvalgs formand. Ydere mere snakkes der om at betale en 

professionel til at holde hjemmesiden virusfri og opdatere softwaren. Der 

aftales at hvis der findes en evt. kandidat både internet og mødeliste 

ansvarlig, så indkalder RSK formand til et skype møde for alle OSR´erne og så 

laves der en ad hoc beslutning, om en midlertidig internetformand. Indtil 

næste RSK møde. Hvor evt. vedkommen kan vælges jf. de gældende 

retningslinjer for: valg af formand af underudvalg i RSK 

 

d. OI udvalg 
• Der mangles en formand da den nuværende formand er gået af, Tak for 

service. OSR KBH vil gerne modtage OI udstyr fra afgåede formand og 

opbevare det indtil videre.

• OI mail bliver midlertidigt fjernet fra hjemmesiden så mulig 

kommunikation ikke går tabt.

• Års regnskab 2017 er godkendt.

 
• Spørgsmål vedr. Helpline opdateret kontakt lister se punkt 9-D-1



 

Søndag: kl 9.00: 

Sindsro bøn 

Præsentationsrunde 

Brian: Formand RSK 

Lars: Vicekasserer RSK 

Mogens: Kasserer RSK 

Mia: Forkvinde OU 

Ronni: Næstformand HI Danmark 

Berit OSR: København, Nordsjælland og Bornholm 
Ejvind OSS: Syd og Vestsjælland 
Karsten OSS: Syddanmark 
Peter OSR: Nordjylland 
Alice OSR: SOV 
Lars: RD 
Klaus: RDS 
Eva: OSR midtjylland 

 

 

Oplæsning af koncepter og visioner for service 

Lars RD læser koncepter. Alice læser visioner for service 
 

Oplæsning af BFID og et medlem deler om den 

Brian læser, Ejvind indledere 
 

14. Kasserers rapport og årsregnskab 2017 

a) Ny opstilling af budget 

Se årlig kassere rapport. 
 

• Der bliver stillet spørgsmål fra SOV om vi ikke evt. kunne bruge penge på at 

indtale: hvordan og hvorfor på lydbog inden at RSK donere pengene videre 

jf. RSK´S retningslinjer. 



• På grund af ovenstående spørgsmål besluttes det at det skal hjem til 

områderne/grupperne om vi skal donere eller bruge pengene på 

ovenstående inden vi beslutter at donere jf. RSK retnings linjer. 

• Der snakkes også om at sætte penge af til service konference inden evt. 

donation 

 

b) Hvordan forholder kassererteamet sig ved ikke 

overholdte frister for budget/regnskab? 
• Kassere teamet er ude af stand til at udbetale penge til Div. Underudvalg 

hvis der ikke bliver afleveret regnskab & budget til godkendelse til tiden. 

 

15. Konsensusformulering i retningslinjer 

• Der er bliver stillet forslag til at ændre retningslinjerne omkring konsensus 

og der debatteres om dette. 

• Der bliver sendt 2 forslag til ændringer (1 fra SOV og 1 Fra midt) med hjem 

til områderne + en nyligt oversat: konsensus proces ”guide” som bilag. 

 
1. Alle beslutninger kræver konsensus mellem OSR/OSS og berørte 

betroede 

tjenere. Konsensus betyder at vi tilstræber enighed blandt flest 

muligt, i alle sager 

arbejder for dette, og aktivt inddrager alle synspunkter i 

beslutningerne. Når 80% 

af beslutningstagerne er enige i et forslag, betragtes det som 

vedtaget/konsensus. 

2. Alle beslutninger træffes ved konsensus under 

hensyntagen til gruppesamvittigheden. Konsensus betyder 

generel enighed. Subsidiært kan beslutninger træffes ved 

kvalificeret flertal (75%) for at et medlem/område ikke kan 

blokere for udviklingen/forslaget. 

 

16. Service konference/RSK-møder 2019 



• Skal der være en service konference i år? Syddanmark har budt ind på at 

holde servicekonferencen, og det er besluttet at vi holder den i år. 

 
17. Eventuelt 

• Spørgsmål Nye retningslinjer for afholdelse af RSK møde. 

• Tilføres til næste dagsorden: kassere ønsker at vide hvornår der skal 

bestilles nye lydbøger. Hvor mange/lidt skal vi ligge inde med før at vi 

bestiller nye? (fremstilling tager max 1 måned) 

 

18. Runde om mødet 

 
19. Hjem til områderne: 

• Skal vi indtale hvordan og hvorfor på lydbog. 

• Er der et område der vil afholde servicekonferencen, i starten 2020 med 

fokus på WSC (CAR) for at forberede RD/RDS bedst muligt 

• RSK vil gerne have en opdatering af hvordan det går med salg af lydbog 

ude i områderne 

 

Serviceposter i RSK: 
Betroede tjenere: 
Formand På  valg april 2020   

Næstformand Ledig  

Kasserer På valg i april 2020  
Vicekasserer Ledig  
Regionsdelegeret På valg i april 2019  

Regionsdelegeret suppleant På valg i april 2019  

Sekretær 1 Ledig  

Sekretær 2 Ledig  

Underudvalgsformænd: 
Offentlig Information (OI) Ledig  

Hospitaler & Institutioner (H&I) På valg i april 2019  

Oversættelses udvalg (OU) På valg april 2020  

Internet udvalg (IU) Ledig  

 
 

Mødet foregik på 

Skolen ved Nordens Plads 
Sofus Francks Vænge 32, 2000 Frederiksberg  


