
# BESLUTNING EFFEKTIV FRA TAGES OP IGEN

1 april 2019

2 april 2019

3 april 2019

4 april 2019

5 april 2018

6 november 2017

7

8

9

10

11 Retninglinje for afholdelse af RSK møder godkendes August 2017

AUGUST MØDET, 18-20. AUGUST 2017 I Vordingborg

RSK's forretningsordens retningslinje 3F ændres og vedtages
August 2017

Lars vælges til Vicekasser april 2017

RD og RDS  udarbejder på vegne af NA Danmark tilbud på vinter EDM 2019 evt. senere april 2017

Ændring af HI's retningslinjer godkendes april 2017

Klaus vælges til RDS april 2017

Brian A vælges til Formand for RSK april 2017

Steff genvælges som HI formand april 2017

Vicekasserer: vicekasserer.rsk@gmail.com Vicesekretær: vicesekretaer.rsk@gmail.com

APRIL MØDET, 21-23. APRIL 2017 I Esbjerg

Lars RS vælges til RD april 2017

Formand: formand.na.rsk.dk@gmail.com Kasserer: rsk.kasserer@gmail.com

Næstformand: naestformand.na.rsk.dk@gmail.com Sekretær: sekretaer.na.rsk@gmail.com

Regions Delegeret: rdnadanmark@gmail.com Regions Delegeret Suppleant: rdsnadanmark@gmail.com

Beslutningslog for RSK

NAVN REGIONAL SERVICE KOMITE DANMARK

Gældende for RSK-møder 2017-2018

Administrtion
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15
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19
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21 april 2018

22

23

24

25

26

27

28 april 2018

29 april 2018 Aug 2018

30 april 2018 Aug 2019Foreslag om at vi ikke selv betaler for RD vi betaler kun for RDS Og det er vedtaget

APRIL MØDET, 20-22. APRIL 2018 I KBH

formand tager ansvar for nye til RSK. Der tilføjes en indledning på dags ordnen som tages i brug i tilfælde at der er nye 

med 

forslag om at RD RDS laver et udkast til hvordan de bliver forberedt på at tage til WSC. Og det er vedtaget

budgetforslag for rd og rds udskilles af det samlede budgetforslag og der udbedes et nyt mere udspecificeret 

budgetforslag

November 

2017

I budgetforslaget halveres posten uforudsete udgifter
November 

2017

Der besluttes at rd og rds ikke skal deltage i world service konference
November 

2017

Regnskabet godkendes af alle osr'ere.
November 

2017
Ændring af retningslinje 6b:RSK skal finansiere sine betroede tjenere og medlemmer af underudvalgs, dokumenterede 

rejse og logi udgifter i forbindelse med deres hverv.  Budgetterne laves ud fra forventet udgift til transport påbaggrund 

November201

7
Der godkendes at der til budgettet tilføjes den forventede kassebeholdning pr. 31/12 baseret på gennemsnittet af de 

foregående 4 års saldo på denne dato dette besluttes. Der foreslås også at opsætnignen af det samlede regnskab og 

 Ændring til forretningsorden 4.D.1: Underudvalgene indleverer budget til 1/9 istedet således at de kan budgettere med hvor det følgende års rsk-møder afhold
November 

2017

Indkøb af pc til OU vedtages og betales af OU udvalgets budget overskud for 2017
November 

2017

Der skal på næste RSK møde ændres i retningslinjerne for begrebet konsensus
November 

2017

Novembermødet, 17-19 november 2017 i Randers
Det besluttes at hvert område tager den mængde usb sticks med de ønsker at købe og resten opbevares af 

vicekasseren.

November 

2017
Osr'erne beslutter af de første 5000 kr der kommer ind for salg af usb-sticks sættes til side til indkøb af 100 nye

November 

2017

OSR'erne beslutter at tage imod donationen på 10.000 på betingelse af at RSK's vicekasser involveres i processen 

omkring fremstilling og indhold af USB'en.

August 2017

Oplæg til program til servicekonference 2018 godkendes August 2017

RSK's budget skal fremover baseres på de foregående 4 års indkomne donationer August 2017

My shop-app tages i brug og koder kan udleveres til områdests kasser samt formanden for de enkelte konti August 2017



31

32 april 2018 april 2020 

33 april 2018 april 2020 

34 april 2018 april 2019 

35 april 2018 april 2020 

36 april 2018

 Augustmødet 17-19 august 2018 i Randers

37 August 2018

38 August 2018

39 August 2018

40 August 2018

41 August 2018

42 August 2018

43 Der sættes 10.000 kr af til servicekonferencer i 2019 og 2020. August 2018

44 August 2018

Det er besluttet at udgive en kladde af Living Clean når oversættelsen er færdig, mens endelige udgivelse afventes

Der doneres 17.000kr til EDM(70%) og WSO(30%)

Øvrige betroede tjenere i RSK

Offentlig Information: offentliginformation.na.rsk@gmail.com Hospital og Instution: hi.nadanmark.formand@gmail.com

servicekonference: det er besluttet at vi holder den i år. 

Det er besluttet at øremærke 45000,- til indtaling af Hvordan & hvirfor lydbog

Der er besluttet at lydbøger betales ved bestilling og der opbygges en boffer på 6000 til indkøb af nye

Indtil problemerne i Syddanmark er løst, bliver de sprunget over i ”Helpline rotationen”  

Indstil køb af bare for i dag indtil vi får en afklaring på kvalitets problemerne. Sælg dem til fuldpris med ombytningsret

formand tager en alvorlig samtale med RD/RDS om deres fremtidige virke, da RSK er meget tæt på, at afsætte dem 

fra deres poster samt, at de forventes at møde op til næste RSK møde og komme med en forklaring på tingenes 

tilstand.

Nordjylland vil gerne stå for en ny Postbox med dertil hørende service kræfter. Og det er vedtaget

Brian er valgt til RSK formand indtil april 2020 og er valgt

 Lars vicekasser vil gerne stille op til kassere og er valgt

Ronni er nomineret som formand af HI & OSK Midtjylland og er valgt 

Mogens er nomineret af OU stiller op som OU formand og er valgt



NOTER:

Oversættelse: rsk.na.ou@gmail.com Internet: formandinternet@gmail.com

Sidst ændret   

23-04-2018


