
# BESLUTNING EFFEKTIV FRA TAGES OP IGEN

1

2 august 18

3

4

5 april 20

6 april 20

7 april 19

8 april 20

9 august 18

10

11

12 november 18

13 november 18

14 november 18

15

16

17

18

19 april 19

20 april 19

21 april 19

NOTER:

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

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

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

Oversættelse: rsk.na.ou@gmail.com

Sidst ændret  

Internet: formandinternet@gmail.com

Øvrige betroede tjenere i RSK

Michael L er valgt som konstitueret formand for Internet Udvalg indtil april 2019 november 18

Midtjylland afholder Service Konference i februar 2020 november 18

Mia tilbyder at lave en service struktur power point til workshops om service november 18

NOVEMBER MØDE I FREDERICIA

HI står for evt puplicering af Basis Tekst lydbog på CD til indsatte i lukkede fængsler november 18

Det er besluttet af udgive en kladde af "Living Clean" når oversættelsen er færdig, mens endelig 
WSO udgivelse afventes august 18

 Der øremærkes 10.000 til Service Konferencer i 2019 og 2020 august 18

Der doneres 17.000 til WSO (30%) og EDM (70%) august 18

Indtil service kraft problem er løst i SydDK springes de over i helpline rotationen august 18

Indstil indkøb af BFID indtil vi får afklaring af kvalitetsproblemet. Sælges med ombytningsret august 18
Formand tager en alvorlig snak med RD/RDS om deres fremtidige virke, da RSK er meget tæt på at 
afsætte dem fra deres poster. Det forventes de møder op til næste RSK møde og redegør for 
tingenes tilstand

august 18

AUGUST MØDE I RANDERS

Det er besluttet at øremærke 45.000 til lydbog af Hvordan og Hvorfor august 18
Besluttet at lydbøger (Basis Tekst) betales ved bestilling, og der opbygges en buffer på 6.000 til 
indkøb af nye sticks august 18

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

Administrtion

Beslutningslog for RSK
NAVN REGIONAL SERVICE KOMITE DANMARK

Gælden for RSK møder 2018

Besluttet at afholde Service Konference i år

Nordjylland vil gerne stå for ny postboks og yde servicen. Vedtaget april 18

Brian stiller op som formand, valgt med konsensus april 18

Lars (vicekasserer) stiller om som kasserer, valgt med konsensus april 18

april 18

Ronni stiller op som formand HI, nomineret af HI, valgt med konsensus april 18

Mogens stiller som formand OU, nomineret af OU, valgt med konsensus april 18

APRIL MØDE I KØBENHAVN

Forslag om at RD/RDS laver et udkast til hvordan de bliver forberedt på at tage til WSC. Vedtaget april 18

Forslag om vi ikke selv betaler for RD til WSC, kun for RDS. Vedtaget april 18

Formand tager ansvar for nye i RSK. Der tilføjes en indledning på dagsordenen som tages i brug i 
tilfælde af der er nye med april 18
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