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Område:  

S.O.V. 

Syd og vestsjælland 

Post adresse: 

Holger Brodhagensvej 107 c, 

4800 Nykøbing Falster 

 

 

Dato: 

4.11.2018 

 
Bestyrelse: 
Formand:  

 Ordstyrer :Jane 

Næstformand: 

 

Sekretær: Ejvind 

 

Kassere: Mogens 

OSR: Alice 

 

OSS: Ejvind 

Litteratur: Erik 

 

 

 
Underkomiteer: 
H.I. Formand: 

Michael 

O.I. Formand:  

 

Helpline: Anja  Konventformand: 

Unitydag: Mogens 

 

Internet Ansvarlig:  

 

 

 
Grupperne: 
Antal GSR på OSK mødet: 

7 grupper repræsenteret  

Hvor mange grupper i området: 

14 
 

Hvilke byer: 

Haslev – Holbæk – Jyderup –Sorø– Kalundborg – Nykøbing Falster – Næstved - Ringsted – 

Roskilde – Slagelse – Vordingborg. 

 

 
 
Områdes økonomi: 

 
Bankbeholdning: 
____16258,00______________________________________ 
  

Kontant: ________3264,00_____________________________________________________ 

 

Evt. andet omkring økonomi: ______________________________________________ 

http://www.nadanmark.dk/


 

Konventbeholdning: ___15547,09_________________________________________________ 

 

Underkomiteer:  

 

Hvor meget har grupperne doneret siden sidst:  

Donation til RSK: _________________________________________ 
 
 
OSK: 
Hvordan fungere OSK: 

Det funger godt. Vi er i gang med workshop om koncepterne, og  jævnligt selvransagelse, Stabilt 

repræsenteret fra grupperne det sidste år. 

Vi udvikler og fornyr os. 

 

 

 

Underkomiteer: 

Vi har lige valgt en HI formand, og er udvalget er under opbygning. 

 

 

 

 
 

Event:  

 

Unitydag 2019,udvalget arbejder derud af, der er valgt betroede tjener, stort set alle poster er 

besat, et meget effektivt udvalg, der har barberet ned til basis, programmet i fokus. 

 

 

 
Hvad ønsker vi af RSK: 

  
Spørgsmål til RD/RDS, der blev på RSK møde i april, talt om at OSR, skulle oplyse mere om hvad de 
laver, men det har vist sig at være lidt svært, når der blandt andet, ikke kommer noget ud før EDM. Er 
det  rigtigt at man ikke laver en EDM rapport ( community report) 
Hvis det virkelig er rigtigt I ikke indsender en rapport op til EDM møderne, hvordan får I så 
beskederne fra NA Danmark frem og på dagsordenen? 
Hvorfor er der ingen af de workshop der laves i hver WSCcyklus, og ligger som power point på 
na.org, I har oversat og tilbudt fællesskabet? Hvorfor er den WSCupdate I har medsendt med 
referatet fra Krakow ikke oversat? 
Hvorfor er spørgsmålet om et service kontor i Europa ikke kommet på dagsordenen i EDM som NA 
Danmark har bedt om? Hvorfor ser vi aldrig en dagsorden så vi ved hvad der skal snakkes om? 
Hvorfor er referatet stort set en opremsning af hvad der er snakket om men ikke meget om hvad der 
egentlig er sagt og besluttet?  
 
Krav til RD/RDS fremover: 
Skal deltage og være aktive omkring RSK-møder og følge beslutninger fra dem. Har f.eks. ikke fulgt 
og er måske ikke opmærksom på at der er lavet om i retningslinjerne omkring budgetter og hvordan 
man gør med transport (6B i retningslinjerne: Budgetterne laves ud fra forventede udgifter til transport 
på baggrund af sidste års udgift, plus 10% til prisstigninger, dog maks. 2,00 kr. pr. kørt kilometer). Har 
ikke fulgt med at der har været problemer med dårlige BFID, hvilket egentlig var en opgave de af 
egen drift skulle være gået ind i!  



Community Report (EDM) skal ud i fællesskabet i god tid (RSK-møde eller på anden måde) så den 
kan blive debatteret og godkendt inden den sendes till EDM-mødet.  
Ting der er rejst af NA DK skal bringes videre og forlanges på dagsordenen - herunder skal der 
presses på med debatten om et Europæisk servicekontor! Spørgsmålet fra vores sidste OSR-rapport 
om andre i Europa har oplevet lignende med dårlige tryk skal tages videre. Ligeledes skal det tages 
op om andre lande oplever ekstrem lang tid med at få trykt litteratur (som vores Hvordan og Hvorfor 
der har taget minimum et år )  
Power Points (som den WSupdate der er vedhæftet til referat fra Krakow) og de workshops der 
udsendes i hver WSC cyklus, skal oversættes til dansk og udsendes som tilbud RD/RDS kan komme 

og præsentere på konventer o-lign.  
 

 

 

Budget: S.o.V godkender budgettet, med forbehold omkring RD/RDS da det ikke følger retningsline 

omkring transport. 

 

Grupperne er ved at finde ud hvor i området, de har kræfterne og lokalerne, til august mødet 2019. 
 

 

 

 

 

 

Andet: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I kærlig service og fællesskab 

 

 

 

______Alice_______________________________Ejvind________________________ 

OSR/OSS 

 


