
  

Referat fra RSK-mødet d. 16. - 18. November 2018 
 
Fredag d. 16 nov. 2018 kl. 20.00 - 22.00 

OSR/OSS forum og administrations møde 
 

1. Sindsrobøn 
2. Præsentationsrunde 

Lars : RD 
Ronni: H&I Formand 
Berit: OSR Claus: RDS 
Ejvind: OSS Syd og Vestsjælland 
Mogens: OU formand 
Eva: OSR Midtjylland 
Mia: OSS Nordjylland 
Lars: RSK kassere 
Karsten: OSR Syddanmark 
Brian: RSK Formand  
Michael: OBS (Lørdag) 
Andy: OBS (Lørdag) 
Krastian: OBS (Lørdag) 
 

Lørdag d. 17 nov. 2018 kl. 9.00 - 17.00 og søndag d. 18 nov. 2018 
kl.9.00 - 14.00 

 
3. Oplæsning af De 12 Koncepter og NA�s Visioner for Service 

Klaus - Ejvin (Lørdag) Berit - Lars (Søndag) 
 



4. Oplæsning af dagens tekst, og et medlem deler om den 
Lars - Ronni (Lørdag) Ejvind - Mia (Søndag) 

 
5. Godkendelse af referat 

Kan godkendes efter rettelser 
Klaus meldte afbud på sidste RSK møde men er noteret som 
Udeblev. dette var den fejl 

6. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 

 
7. Workshop? 

a. Workshop 
Ingen Workshop 

b. Hvem har ansvar for afholdelse af Workshop - og hvilken - på 
næste RSK-møde? 
Lars RD 

 
8. Tilbagemelding fra OSR-forum ud fra punkterne: 

a. Økonomi/Donationer 
KBH: 50.000 
Midtjylland: 14.000 

b. Hvordan går det i OSK 
Det går godt. Men alle områder mangler service villighed.  
Se vedhæfted OSR Rapport 

c. Ønsker til RSK 
1. Litteratur CD lydbog 

Nogle Indstatte i lukkert fængsler, ønsker at få Basis tekst 
lydbogen på CD. i lukket fængsler må de kun få CD`er ind 
og ikke USB stik. er der mulighed for at H&I Danmark kan 
få lov til at Lave nogle eksemplare, og sætte i omløb til dem 
der kun har mulighed for at høre det på CD i lukket 
fængsler? 



Alle områder bakker op. ( H&I Danmark står for udgifterne 
) 

2. Hjemmeside og sikkerheds protokol 
Skal vi beholde og reperære vores hjemme side eller skal 
der udvikles en ny på en mere brugervenlig platform?  
Først og fremmest ønsker vi at vores nuværende 
hjemmeside bliver sikker. En Evt. ny hjemme side er anden 
priotet. 
Se punkt 11a 

3. Fejl i USB stik 
Hvis der er fejl på USB stik kan man aflevere dem der hvor 
man har købt dem og få en ny (med evt. ventetid) og de 
ansvarlige for salg og udlevering kan hendvenne sig til 
RSK-Kassere og få udskifted USB stikende.   

4. Ingen tilbagemeldinger på bare for i dag? 
Hvis man har bare for idag bøger der er gået i stykker i 
rykken. er WSO gået med til at erstatte dem med en ny. det 
er vigtigt at folk for at vide at dette er en mulighed. mogens 
laver en flyer med info om dette og OSR`er tager det med 
tilbage til områderne og fortæller om det. (der er min. 2-3 
månders ventetid) 

d. Tilbagemelding på punkter fra sidste RSK-møde 
Helpline syddanmark: 
Der er en ny formand for Helpline på valg i syddanmark og 
syddanmark står stadig udenfor turnus ordning. 

 
9. Administrationskomitéen orienterer 

a. Post/digital og fysisk 
b. Div. post fra WSO 
c. Opdatering omkring lydbog (Hvoran & Hvorfor) 

intet nyt. 
 



10.Regionsdelegerede 
a. RD/RDS redegør for deres måde at forvalte posterne. Debat og 

spørgsmål omkring deres indsats på posterne!  
i. på dagsorden til alle April og november RSK møder, skal 

der være et punkt der hedder: Spørgsmål til EDM.  
ii. Alle spørgsmål fra SOV-OSR rapport bliver gennemgået. 

RD og RDS de vi sørge for at de mindst er representeret 
med en, på kommende RSK møder.  
De vil få oversat de workshops de for vist på EDM osv. 
Og videreformidle dem rundt i landet.   

iii. vi snakker om at få en bedre komunikation OSR. RSK-
Admin og under komiter imellem. adskedlige af 
punkterne fra SOV. om mangler, mangler ikke. meget af 
informationen ligger der ude.  

iv. Følgene spørgsmål bliver taget med og stillet til EDM: 
a. Danmark vil godt for tredje gang vide hvor lang tid 

det tager jeres oversættelses udvalg at få jeres 
færdige litteratur.. Fra i aflevere jeres oversættelse 
til i får det færdige projekt? 

b. Spørgsmål til EDM møde Hvad skal der til for at 
Europa for eget service kontor? 

c. Hvordan gør andre lande, for at budskabet fra EDM 
kommer tilbage til grupperne? 

d. Hvordan forklare i jeres region/Grupperne/det 
enkelte NA medlem hvad RD/RDS laver? 

e. Hvordan forklare i, i jeres region hvad udbyttet er 
for de penge, man bruger på RD/RDS (Altså hvad 
får jeres land ud af det) 

 
b. Rapport fra Sommer EDM 2018 mm. 

i. Se referart på RD`s side på hjemmesiden. 
c. Budget 2019  

i. Se samlet budget. 



d. Community Report til vinder EDM 
i. Følgende 5 spørgsmål blier taget med fra Danmark 

 
11.Rapport og budget fra underudvalgene 

a. Internetudvalget 
1.   Rapport 
2.   Budget 2019. Se samlet budget 
3.   Debat om ansvar og løsning af det aktuelle problem med 

hjemmesiden, og de konflikter der er opstået. 
i det sidste stykke tid har der ikke været et fungerende 
internet udvalg...  
michael er valgt som adhoc formand frem til mødet i april.  
Andy vil tage sig ad mødelister og  
Mogens vil gerne hjælpe med budgeter og regenskab.  
de har alle 3 opbakning fra alle OSR`eren 
fokus er først og fremmest at etablere sikkerheden på 
hjemmesiden. hvad det koster osv. 
Stort tak til: Andy. Michael og Mogens for at træde til!  

 
b. Oversættelsesudvalget OU 

1.  Rapport 
Gennemgået. Se OU rapport. 
Er vi intreseret i at lave: At leve clean. på klade i bedre   
kvalitet end hvordan og hvorfor. og hvem vil stå for 
det? Men stille og roligt får vi arbejdet os igennem "At 
leve clean" - så den forhåbentlig snart kan trykkes som 
en "rigtig" bog (hvem skal i øvrigt stå for det og betale 

udgifterne, det er jo ikke med i OU's budget og 
arbejdsopgaver?) 

2.   Budget 2019 
  Se samlet budget. 

 
C. Hospitaler & Institutions udvalget HI 



I.     Rapport 
Gennemgået. Se H&I rapport 
II.     Budget 2019 

     Se samlet budget. 
 

 
D. Offentlig Information OI 

I.        Rapport 
II. Budget 2019 

            Vi har intet OI udvalg...... ! 
12. Kassererens rapport 

A. Rapport/aktuelt regnskab 
Gennemgået. se Rapport/aktuelt regnskab 
Godkendt 
B. Samlet Budget 2019 
Gennemgået. se samlet budget. 
Godkendt 

 
13. RSK Info flyer 

Vi har allerede en god flyer. 
Vi vil gerne suplere med en powerpoint præsentation til konventer 

og lign. Mia vil gerne stå for at lave den og H&I danmark vil 
gerne hjælpe med at afholde den i rundt i danmark. 

14. Tilbagemelding om Servicekonference � 2019 - 2020 
Midt jylland vil gerne afholde service konferance og det tager vi 

imod. der skal tages hendsyn til RD-RDS vinter EDM møde ca. 
sammentidigt. (dato for dette er ikke fastsat endnu)  det er tidliger 
besluttet at service konferance er finaceret af 7 tradition og ikke 



via registræring. vi ønsker ikke en galla middag. vi gør 
opmærksom på at der er afsat 10.000,- fra RSK til service 
konference. RD informere Midtjyllands OSR om datoen for 
vinter EDM når RD har fået den.  

Vi starter planlægningen på næste RSK møde april 2019 
 

15. Opdatering ang. RSK-møder 2019 fra områderne 
Næste møde er: 
26-28 april 2019 i Nordjylland (pga. påske)  
16-18 August 2019 i Sov. 
15-17 November 2019 i Midtjylland. 

16. Med ud til områderne � På valg i april 2019 
Der er vedhæfted en liste over ledige poster i RSK. service cv skal 

indsendes senest den 27 feburar til: 
formand.na.rsk.dk@gmail.com 

 
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 & På valg i april 2019  



Institutioner (H&I) 
Oversættelses udvalg 
(OU) 

På valg april 2020  

Internet udvalg (IU) Ledig  

 
Hvilke områder vil gerne afholde RSK møde i 2020 
17-19 april 2020 
14-16 august 2020 
13-15 november 2020 
 

17. Beslutninger der udsættes til næste møde 
ingen. 

18. Eventuelt 
• fordeling af OI matriale. OSR tager noget og resten varetager 

H&I og man kan hendevende sig der til hvis der mangles noget 
• Dagsorden for RSK april 2019. er formuleret og bliver udsendt  
• Punkt til næste møde: Hvad skal der gøres med evt. 

overskydende Bare for i dag bøger?  
 

19. Runde om mødet 
 

 
20. Sindsro 

 
 

 

 

 


