
 

Referat  for regionsmøte den 9 februar 2013 

Leder ønsket velkommen 

Presentasjonsrunde: 

Tilstede 28 stykker: Leder, Nestleder, Kasserer, Vara Kasserer, Sekretær, RKM Vest, RKM 

Midt, RKM Nord, RKM Øst, Vara RKM Øst, RKM Sør, Vara RKM Sør, RKM Øst2, Vara 

RKM Øst 2, Delegat, Vara delegat, 2.varadelegat, Leder oversettelse, Leder telefonkomiteen, 

Leder Web komiteen, Nest leder Web komiteen, Leder FU, Nestleder FU komiteen, 2 

nominerte til verv, 3 kaffe kokere, 3 Observatører. 

Stille stund. 

NA s 12 tradisjoner, konsepter og visjoner lest. 

 

Post: Noen regninger til kasserer. 

Kasserer: 125 629,17 kr på konto. 

Referat fra sist lest og godkjent. 

Kommentarer til agenda:  

Planning Basic legges til agendaen, før sakene på dagsorden. Ønske om gjennomgang av 

retningslinjer settes opp på Agendaen til neste gang. Savner valg på vara-sekretær, ikke i 

retningslinjene, valg på vara-sekretær avventes til oppdatering av retningslinjene er godkjent. 

Rapporteringer 

Interimstyre 

Leder 

Denne perioden har jeg som vanlig sjekket mail, hatt noe kontakt med nestleder og andre 

medlemmer av regionen. Er i gang med å forberede agendaen når jeg skriver denne rapporten. 

Har laget et regnskap for 2012. Ser at jeg har holdt meg under budsjettet på 10 000 kr. Har 

igjen 889 kr fra 2012.  

Skal før regionsmøte nå forberede meg ved å se gjennom regnskap og reviderte budsjetter, og 

jeg skal lese alle rapportene   



Har vært i kontakt med leder av Litteratur komiteen som ikke kunne komme i dag. 

Nestleder 

Siden forrige møte i oktober har jeg hatt samtaler med leder for å bedre sette meg inn i hva 

som er mine oppgaver. Ser det spriker litt mellom hva retningslinjene for vervet sier og hva 

som faktisk skal utføres… Ønsker å få dette klarlagt.  

Jeg leser meg også opp på NA,s konsepter og jeg har oppdatert meg når det gjelder 

retningslinjene for Regionskomiteen.  

Videre har jeg sendt mitt budsjett til kasserer og leder, knoter litt med mailen nå i 

begynnelsen, men antar at det bedrer seg etter hvert. Jeg har mottatt penger fra kasserer. 

Jeg ser fram til å lære mer og å få være til tjeneste for fellesskapet i Norge. 

Sekretær 

Siden sist har jeg lett etter oppdatert vedtakslogg, fant kun en noe gammel (flere år gammel) i 

mailen. Jeg har begynt å skrive på en ny med vedtakene fra forrige møte (da jeg ble valgt som 

sekretær). Ellers har jeg sett på retningslinjene og ser at de ikke er helt oppdatert, (vara-

sekretær er ikke nevnt og krav til rusfri tid for dette vervet). Ellers har jeg i skrivende stund 

begynt å lappe sammen et samledokument som bør være ferdig til helgen. Ellers leverte jeg et 

budsjett for 2013 til forrige møte i oktober for vara-sekretær. Siden jeg ble valgt til sekretær 

sist så bruker jeg nå er dette budsjettet for sekretær vervet. Levert også regnskapet mitt for 

2012, og sendt tilbake / satt inn på konto til regionen utbetalt budsjettet for 2012. 

Kasserer 

Har siden sist regions møte hatt møte med varakasserer. Har forsøkt å sette opp en oversikt 

over økonomien i 2012, i forhold til det vi budsjetterte med. Savner regnskap fra endel av de 

som fikk overført budsjett-penger, men som ikke lenger har verv i regionen pr idag. Ser at 

posten kommer seint fram. Regninger går over dato. Kan noe gjøres med det? 

Vennligst hilsen kasserer`n. 

Områdene: 

Område Nord 

Vi avholdt områdemøte i November og Januar. Vi mangler sekretær, ellers er alle verv besatt. 

Det er startet en ny NA-gruppe i Saltdal og i Gryllefjord på Senja  Det er 10 grupper i nord, 

og vi har 14 møter i uken. I Tromsø har de fått en møtedag til på mandager.  



Det er fremdeles varierende servicevillighet, og det er mange nykommere i gruppene. En del 

grupper har utfordringer med medlemmer som ikke er rusfrie. Vi har vurdert muligheten for å 

bruke Skype, men mange grupper mangler GSR. På siste områdemøte var det kun 2 GSRer 

tilstedet. Det ligger også i kortene, at med tiden er det nødvendig å dele området nord i 2 

område komitéer pga avstandene. Det jobbes mot NA-grupper i både Hammerfest, Kirkenes 

og Tana.  

Vi har hatt en liten innføring i Planning Basic, og vi har hatt besøk av 2 representanter fra FU 

som hadde workshop om HI/OI. HI/OI er i dialog med Tromsø fengsel vedrørende infomøte 

for ansatte og insatte. De har og hatt infomøte i Tromsøgruppa vedrørende HI/OI arbeid. Det 

er planlagt oppdrag både i Vågan kommune og på Finnsnes. Det er også dialog med 

ruskonferanser vedrørende og ha NA - stand.  

Vi skal ha konvent i Harstad 28.-30. Juni, og konventkomitéen er godt i gang med 

planleggingen. Vi minner om at det er lurt å være ute i god tid med å bestille reise og evt. 

Opphold, da det er ”Festspillene i Nord-Norge” den samme uken. Det er også muligheter for å 

overnatte på skolen.  

Vi har hatt en liten erfaringsutveksling vedrørende verv og rus. Så er det spørsmål fra 

Tromsøgruppen om ”The white booklet” er oversatt til norsk? Vi har også startet en deling 

rundt to av konseptene ved hvert områdemøte, og vi kommer til å bestille ”Konseptene” til 

alle GSR/Gruppene i Område Nord. Vi har også opprettet en vedtakslogg.  

Vi har rullering på alle verv i April. Så dette er mitt siste regionsmøte som RKM. Takk for alt 

jeg har fått lære sammen med dere. Service virker, virkelig  

Vi sees i Oslo 9. Februar 

IKS RKM ONSK  

Område Midt 

Oppe i midt Norge er det noen ledige verv på område nivå men hoved vervene er besatt og det 

fungerer meget bra, Regner med at de 3vara vervene snart blir besatt. 

Saldoen i OMSK er på kroner 23 507,- 

OMSK har satt opp et budsjett for 2013 i område som ble godkjent, som lød på kroner 58 

001,- 

Det er satt i gang en Konvent Komité i Omsk, Så det vil også i år, Bli Konvent i Trondheim. 

Rkm har så langt ikke fått med noen til å gjøre service til det Regionale Konventet, men har 

lagt dette fram for alle Gsrene. 

Det er to ting Rkm måtte ta med seg til Regionen og det ene er at i NA Tr.heim Midt Byen er 



det stor misnøye vedrørende nye utgaven av Sinsrobønnen, Og måten det ble gjort på. 

Den andre tingen går på at noen oppserverte en form for kontroll om de hadde betalt for 

konventet ved døra inn til hoved spikene på Konventet i område øst i Oslo sist, Og lurer på 

hvorfor eventuelt dette ble gjort. 

Ellers kan RKM rapportere at det gjøres masse god service i alle gruppene i Omsk  

Område Vest 

Siden sist har OVSK avholdt ett møte, 24.11.2012. Fem av de fjorten gruppene som finnes i 

området vårt var representerte, håper på at alle gruppene vil inkludere seg i OVSK.  

Det finnes fjorten grupper i området, og det blir avholdt 20 møter i uken. Økonomien til 

OVSK er litt skral, skulle gjerne sett at flere grupper sendte inn finansielle midler. Noe av 

årsaken kan være utfordringen rundt kasserer-vervet.  Gruppene er gode til å holde fokus på 

en atmosfære av tilfriskning, de vokser og er veldig levende. Mye av årsaken til dette er at 

medlemmene jobber med trinnene sine og inkluderer nykommere.  

OVSK har enda ikke besatt alle vervene, men vi klarer å holde det i live. De GSR`ene som 

var tilstede virket ivrige til å finne kandidater til vervene. OVSK har en utfordring når det 

kommer til kasserer-vervet, siden de som har med kontoen å gjøre har gått seg lei.  

OI-H&I-komitèen står nå uten leder, men den er i funksjon. Tviler heller ikke på at der vil 

komme noen gode kandidater til neste OVSK møte.  

Det ble også diskutert om muligheten for å holde et vestlands-konvent. Dette var noe som alle 

tente på! Så vi får se hva som skjer ved neste OVSK-møte, som skal avholdes 23.02.2013. 

Gleder meg til å se dere igjen ved regionsmøtet 09. februar!  

 

Område Øst 

Referat fra område øst beklager sen rapportering pga område møte i går og pga jeg har vært 

på ferie. Vi har ikke mye å rapportere men vi har ett spørsmål til regionen ang. misslighold av 

en gruppe når en gruppe går utenfor na`sine prinsipper om fjerning fra møtelisten 

hva skal til for å gjøre dette. Hvilke kriterier skal til for å stå på møtelisten og hvilke for å 

fjerne? 

Innspill:  

 Ikke praktiserer tradisjonen kan da fjernes fra møtelistene. 

 Settes opp sak til neste møte. 



 NA Gruppe som ikke følger 12 trinn og 12 tradisjoner skal da ikke stå på våre NA 

lister. 

 Heller styrke båndene som holder oss sammen enn å konsentrere oss om de som vil 

rive oss fra hverandre. 

 Innhente noe erfaring fra EDM og ta det opp som en sak. 

 Område Øst ber om en sak.  

 Settes opp på Agenda neste gang. 

 

Område Øst 2 

Området vårt består i dag av 18 grupper som avholder til sammen 22 møter i uken. 

Vi har fått ny leder ny sekretær. Det er godt miljø og møtene er konstruktive. 

Vi har manglet kasserer i hele siste kvartal av 2012, noe som preger området. Administrative 

tjenere med leder i spissen har lagt frem et «midlertidig» budsjett, basert på fjorårets. Men 

dette inneholdt endringer som en av gruppene ikke godtok og så går det videre. Det er bestemt 

at det ikke skal foretas transaksjoner innad i området før en ny kasserer er kommet på plass. 

Og heller ikke sendes penger videre. Vi håper på å velge inn en kasserer i begynnelsen av 

februar.  

Det er heller ingen som har tatt på seg å arrangere konvent i vårt område i 2013. Det er 

vekslende stemming for om vi bør ha fokus på og avholde et eller om vi skal råde medlemmer 

som ønsker og gjøre konventservice til og engasjere seg i det Regionale konventet. Jeg som 

rkm oppfordrer Gsr’ene til og spre budskapet om det regionale konventet til gruppene og 

fortelle at det er ønskelig at så mange som mulig fra område øst deltar i denne komiteen og i 

dens underkomiteer. 

IKS RKM OØ2SK oosk2@noanorge.org 

 

Område Sør 

Område Sør har hatt en aktiv periode siden sist områdemøte.  Det har blitt valgt ny leder i 

området, ny kasserer og nestleder.  Vi har også fått ny vara-RKM som kommer til å delta på 

Regionsmøtene framover.  

Det er to underkomiteer i området; Aktivitetskomiteen og HI&OI-komiteen.   

Aktivitetskomiteen har avviklet nyttårsfeiring med stor suksess.  Nå er det Bragdøya som står 

i fokus.  Komiteen har fått ny leder, og har et svært høyt aktivitetsnivå. 

HI&OI komiteen har også fått ny leder.  Denne komiteen har faste møter i Kristiansand og 
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Arendal fengsel.  De har også informasjonsmøter på behandlingsinstitusjoner i Vest-Agder.  

Ellers kommer det stadig henvendelser fra aktuelle instanser der det bes om at NA er 

representert.  Og komiteen stiller opp! 

Området har vært uten kasserer i nesten to år, og i desember stilte en god kandidat til valg.  

Han fikk vervet, og i budsjettet for 2013 er det satt opp en overføring til Regionen Norge på 

rundt 200 000 kroner fra OSSK. (Her forventes en applaus) 

OSSK har jevnlige møter.  Det er fortsatt en del grupper som ikke møter, og nestleder har fått 

i oppgave å dra til disse gruppene og oppfordre dem til å delta.  Dette gjelder i hovedsak 

grupper som ligger langt borte fra Kristiansand.  Ei ny gruppe har blitt startet siden sist; 

Kvinnegruppa Diamanten. 

Det er et stort engasjement i gruppene.  Vervene er i stor grad besatt og servicevilligheten er 

tilstede.  Vi er også stolte av at vi er godt representert i NA Regionen Norge.  Fellesskapet i 

Område Sør er stort, og vi er mange rusavhengige som finner tilfriskning her.  Vi er 

heldige…. 

Med kjærlig hilsen Regionskomitemedlem Område Sør Servicekomite 

Delegaten 

Hei Alle sammen. 

Jeg gleder meg til å treffes igjen og håper vi kan komme i gang med Planning Basic på dette 

møtet. Regnskapet gikk i underskudd med 4411,50 og forklaringen på dette var at 

underskuddet fra 2011 og servicekonferansen i Kr. Sand ikke var med i budsjettet for 2012. 

Siden sist har jeg ikke vært på noe møte med EDM, men jeg har vært i kontakt med 

Varadelegaten og 2varadelegat. Jeg og 2varadelegat holdt en informasjon på Konventet i Oslo 

og ut fra utsagn til en tidligere delegat var denne en suksess. Når han holdt et tilsvarende møte 

for noen år siden var det 2 personer i salen, nå var det minst 10.  Det var meningen at dette 

skulle være en workshop ang. temaene i WSC syklusen, men pga den labre interessen ble 

dette et informasjonsmøte i stedet. Det er tydelig ikke særlig stor interesse for denne type 

informasjon, men jeg føler at Regionen som helhet trenger å bli sett ute i NA samfunnet i 

Norge. 

Ellers har jeg deltatt i arbeidet med å lage selvransakingsskjemaet vi skal bruke i EDM 

Jeg minner om Temaene I wsc syklusen: 

 Gruppe samvittighet 

 Støtte/fremme vår Visjon 



 Samarbeid 

I EDM har vi tatt initiativ til en selvransakelse og denne er nå ferdig. Denne ble sendt ut til 

alle medlemmer av EDM og denne blir tema på neste møte i Zagreb. Utfylt selvransakelse 

ligger vedlagt og jeg vil gjerne ha innspill på måten jeg har besvart de ulike spørsmålene. 

Økonomi: vi har 52 935 euro disponibelt 

World Board vil også ha innspill fra EDM på hvordan vi ser vår rolle i det nye service 

systemet. Dette kommer til å bli diskutert i Zagreb.  

Her er de punktene som kommer til å ligge til grunn for diskusjonen på EDM i Zagreb. 

 The EDM will have a formal role as an intermediate service body within the SSP with 

determined zonal boundaries and composition. 

 The EDM will be responsible for all Fellowship Development services within the 

Zone. 

 The EDM will broaden its responsibility towards PR services within the communities 

and also on a zonal level 

 To help centralise these operations EDM will also develop and share responsibility of 

the European NAWS office. 

 The EDM will form part of the fund-flow system 

 The EDM will have a collective representation at the World Service Conference 

 The EDM will seek better and more communication and cooperation with NAWS 

Ledige verv:  

Vi er i sterkt behov av en Vara webmaster 

World Service 

Jeg har fått brev fra World Board ang. revisjon av servicebrosjyren ”En introduksjon til NA 

møter” siste revisjon ble gjort i 2008, men nå ønsker vi å revidere den igjen for å gjøre den 

enda bedre. Ambisjonen er at denne kan bli godkjent på konferansen i 2014. 

WB ønsker vår input og spørsmål på servicebrosjyren og det kan gjøres via: www.na.org/intro 

Her får man lastet ned utkastet og kan gjøre input. 

Spørsmålene man bør stille seg er: 

1. Hva er ditt generelle inntrykk av brosjyren? 

2. Er det noe vi har glemt å tenke på eller ideer vi ikke har vurdert, eller er det noe vi har 

inkludert som burde vært utdypet? I så fall hva da? 

http://www.na.org/intro


3. Hva, hvis noe bør vi redigere eller utelate? 

 

Tidsfrist og kontaktinformasjon: Input stenges 30.4.2013 

Du kan besøke prosjektet på nett www.na.org/intro her finner du utkastet og kan gjøre 

input. Post Adresse: World Board, 19737 Nordoff Place, Chatsworth, CA 91311 USA 

Eller pr. Mail: worldboard@na.org 

Planning Basic: 

Vår visjon i service sier at vi skal gjøre NA’s program kjent som et anerkjent alternativ for 

tilfriskning for rusavhengige. Det er sikkert andre synspunkter på dette og jeg ønsker at vi kan 

sette oss noen mål vi kan jobbe mot. 

Under har jeg listet opp de punktene jeg mener vi må igjennom for å starte grunnleggende 

planlegging. Vi har jo allerede noenlunde plan, men jeg savner noen konkrete mål å jobbe opp 

mot. Vi har jo gjennomført noen selvransakelser rundt om kring i Regionen og det burde være 

mulig å prioritere noen av utfordringene vi har for å kunne vokse videre som fellesskap. 

Hvordan kan vi komme i gang slik jeg ser det. 

1. Vi må bestemme en struktur for planleggingen. Sekvens på møter og en komité som 

følger opp møtene. 

2. Må vi gjennomføre en Scanning/brainstorming, selvransakelse? Eller har vi allerede 

noen utfordringer vi kan ta tak i? 

3. Sette opp en prioritert liste som vi ønsker å jobbe med.  

4. Konkretisere mål for hvor vi vil, eller hva vi ønsker å oppnå. 

5. Identifisere de resursene vi har tilgjengelig for å løse utfordringene. 

6. Lage konkrete aksjoner for å nærme oss målene. 

7. Evaluere og følge opp hvordan det går 

 

Vara delegaten 
Hei på dere! Ja da var det snart dags for å møtes igjen. 

Min oppgave som vara-delegat er spennende og lærerikt og jeg føler jeg lærer mer og mer om 

de små viktige tingene som er utenom reisene. Siden sist har jeg vært i kontakt med delegaten 

for å drøfte hva vi skulle gå igjennom på den ene timen vi var tilgitt på regions møtet. Ellers 

har jeg fått oversendt skjema fra delegaten, med oppsett på hvordan bokføre utgifter i 

forbindelse med reiser til regions møter og EDM. Dette var litt nytt for meg , men jeg prøver 

etter beste evne å sette det opp slik det skal være, og oversiktlig. Kjenner at det er en 

http://www.na.org/intro


utfordring å ha orden på alle bilag og kvitteringer, og ikke minst nummermerke billagene og 

ha et system på dette!   

Ellers så har jeg bestillt flybillett og hotell i forbindelse med EDM i Croatia, og gleder meg til 

å reise igjen!! 

Må også tilføye at jeg kjenner på en del frykt i dette vervet, og en viss prestasjon på om jeg er 

god nok til dette osv. Men jeg velger å trosse den  

Dette er en spennende tid for meg, og jeg gleder meg til å se dere igjen i Oslo  

 

2. Vara delegaten 

Jeg gikk inn i vervet på møte i oktober 2012 og har siden det satt meg litt inn 

i hva vervet mitt går ut på samt hva de andre delegatene gjør og hvilke oppgaver de 

har. Jeg har holdt kontakt med de andre via mail og tlf og lest en del e-poster som har kommet 

så har vi utarbeidet en rapport til EDM møtet i Zagreb i slutten av februar. 

Jeg har også booket meg en tur til Zagreb for og delta litt på møte der og få noen flere 

erfaringer på hva og hvordan ting skjer på EDM møtene, og få være med på konventet der 

som foregår samme helg... 

Ellers har jeg hatt noen samtaler med delegaten om hvordan vi skal bruke den tiden som er 

avsatt til oss på regions møte så det blir spennende, har også oversatt noen PowerPoint sider i 

samarbeid med de andre. 

Har utarbeidet ett budsjett for 2013 som ligger som vedlegg. 

Ser frem til og treffe dere igjen snart... 

IKS 2 varadelegat 

 

Under komiteer 

Litteraturkomiteen 

(Leder ikke tilstede, regionens leder informerer om litteratur komiteen) 

Økonom;  

Vi har pr 20.02.13 ca 30.000,- på banken. Vi har solgt for i overkant av 400.000,-. Vi har 

oversendt regionen 80.000,- Vi har fremdeles mer enn 60.000,- utestående i ubetalte fakturaer. 

Vi har i løpet av 2012 forsøkt oss med direkte henvendelser til de grupper som har ubetalt 

faktura, uten overdrevent synlige resultater. Per kuriosa kan nevnes at posten for ubetalte 



fakturaer i dag er like stor som den totale lagerbeholdningen i 2008.  Dette har blitt debattert i 

årevis (mer eller mindre kontinuerlig siden 2006 i følge de notatene jeg har fått fra tidlige 

ledere).  

Omlegningen 

Som mange har lagt merke til, betjente vi som varslet ikke noen bestillinger i desember. Vi 

trodde på forhånd at vi skulle være ferdige ved årsskiftet, men omlegningen tok altså ti dager 

lengre enn beregnet. Den er nå ferdig, og bestillinger betjenes i kronologisk rekkefølge. Alle 

kommer til å få. Praktisk for gruppene vil ikke denne omlegningen bli veldig synlig riktig 

enda. Derimot er det en ganske stor endring bak kulissene. Tjeneste i litteraturkomiteen er 

med andre ord i endring. En annen ting, er at det vi har gjort, å legge hele lageret inn på 

mammut, medfører at vi har en plattform for å åpne en tradisjonell web-shop.  

Håndboka 

Tidligere har vi avdekket store rutinemessige mangler i litteraturkomiteen. I fjor vår og 

sommer skrev vi en vervs beskrivelse for alle impliserte, og vi har nå utøket den til å bli en 

hel håndbok for tjeneste i litteraturkomiteen. Det betyr at vi inkluderer rutiner for de fleste 

tenkelige (og noen mindre vanlige) problemstillinger. Vi er mer eller mindre ferdige med den 

første delen, men kommer til å legge den fram for godkjennelse av regionen når vi selv er 

fornøyde med den.  

Verv 

Jeg kan med stolthet melde at alle verv er besatt. Det finnes allikevel grunn til å se på hvordan 

komiteen fungerer på alvor. Vi har et system med pakkeansvarlige og pakkere. Av en eller 

annen grunn har vi vanskelig for å rekruttere mer enn en pakkeansvarlig ad gangen. Dette 

medfører en stor belastning for den som har vervet, og få klarer å stå i det presset over noe tid. 

Vi har diskutert ulike tiltak for å kunne endre på den situasjonen, noen inngrep er 

nennsomme, andre mer radikale. I ydmyk tjeneste. 

Innspill: Retningslinjer for litteratur, godkjennes her hvis de ønsker det. 

Oversettelseskomiteen 

Vi hadde vårt første møte på Skype 020113 og vi var til sammen 5 stk på møte. RKMene har 

gjort en god jobb med å informere om at komiteen trengte flere medlemmer. Vi har nå 

medlemmer fra Alta, Hamar, Sandefjord Nykøbing/Drøbak og Moss, og vi går en spennende 

tid i møte. Det fungerte ganske bra å ha møte på Skype…det viktigste er at vi får involvert 



medlemmer fra forskjellige områder. Alle vervene ble besatt og det ble vist stor entusiasme og 

villighet. 

Vedr Basic Text så er den pr i dags dato ikke gått i trykken ennå. Jeg måtte jobbe en del med 

indeksen for å få den ferdig. 

Vi er i gang med å få oversatt en powerpoint prosjekt fra NAWS (World service) som er en 

brainstorming på en tiltenkt Tradisjons arbeidsbok. Det kom som et ønske på FU workshop i 

Stavanger. 

Ellers så venter vi på revidert utgave a Ved sykdom, som ikke blir lagt ut til salg før Basic 

Texten kommer ut. Informasjon om NA er også ferdig og antagelig tilgjengelig på WSO. 

I kjærlig tjeneste Leder i komiteen 

 

Web-komiteen  

For de som ikke har sjekket ut våre nye sider anbefales det å gjøre det så snart som mulig, slik 

at vi kan få tilbakemeldinger på regions møte. Vi har nå både: www.nanorge.org og 

www.nanorge.no 

Vi har siden lanseringsdagen hatt 15 000 besøkende på siden, og over 55 000 sidevisninger. 

Gjennomsnittlig tid på sidene er 55 sekunder. Det er helt klart møtelisten som blir mest vist, 

etterfulgt av events og ”bare for i dag”. Sistnevnte side blir i snitt vist 2 min og 20 sek, har 

2380 unike sidevisninger og 900 unike bruker. Ganske kult. 

Web-komitéen består i dag av 4 medlemmer, vi har leder, nestleder, kasserer og sekretær. Vi 

gjennomfører alle komité-møtene ved hjelp av videokonferanse, noe som fungerer bra. Alle 

medlemmene er positive til dette. Det sparer også NA for mange penger, da det er gratis og 

drivstoff er dyrt. Om noen andre komiteer ønsker å vite mer om hvordan vi setter opp gratis 

videokonferanse, ta kontakt med web-komitéen så kan vi dele erfaring. Ta kontakt: 

webmaster@nanorge.org 

Oppgavene våre består nå av oppdatering i møtelister, events, dagsorden, referater. Fordeling 

av arbeidsoppgaver viktig, og vi har fått i gang et system som virker. Vi jobber fortsatt med å 

få utarbeidet retningslinjer for web-komitéen, da det i dag ikke eksisterer. Det vi har kommer 

til følge opp her er spesielt i forhold til anonymitet. Det skal ikke publiseres private telefon 

nummer eller e-poster i noe referat eller flyere som ligger på www.nanorge.org. Dette er slik 

det blir gjort i andre regioner, vi fant faktisk ikke et eneste nr på noe flyer andre steder enn på 

norske flyere. En annen ting er at vi ønsker å gjøre område sidene beskyttet med passord. 

http://www.nanorge.org/
http://www.nanorge.no/
mailto:webmaster@nanorge.org
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Dette for å gjøre det enkelt med tanke på hva som kan legges ut. Da trenger ikke alt å bli 

sensurert. Vi jobber med retningslinjene, men har ingen konkret tidsplan. 

Vi får veldig mange henvendelser fra www.nanorge.org sitt kontakt skjema. Dette gjelder 

både O.I. / H.I. ønsker og ikke minst fra rusavhengig som ønsker hjelp. Vi snakker vel 1 til 2 

henvendelser om dagen. Dette er en enorm økning fra tidligere og vi hatt jevnlige samtaler om 

hvordan vi skal besvare disse. Blant annet får vi hjelp av et kvinnelig NA medlem når det er 

kvinner/jenter som kontakter oss. Henvendelsene kan være meget detaljer, og vi har satt opp 

rutiner på hvordan vi sletter all historikk når en tråd er ferdig. 

Vi skal ha fått implementert alle all informasjon og funksjonalitet fra den gamle siden til den 

nye. Vi har i tillegg lagt inn noen nye funksjoner, mer vil også komme. Det er ønskelig å få 

tilbakemeldinger på web- side, helst på mail til webmaster@nanorge.org slik at vi kan 

forbedre oss. Alle konstruktive tilbakemeldinger og ønsker er velkomne. 

Gleder oss til å få lagt til linken fra litteraturkomiteen sin webshop. 

Vi vil igjen minne om at Bare for i dag ligger digitalt på nett. Håper den er med på å gjøre 

NA’s litteratur mer tilgengelig og at den blir brukt flittig. Den ligger på www.nanorge.org 

under fanen ”For medlemmer” 

Når det gjelder budsjett og regnskap har vi ikke brukt noe penger, så vi har ikke endret noe på 

det siden sist. 

I kjærlig service Leder web-komiteen 

Telefonkomiteen 

Hei og takk for sist! Vi i komiteen jobber for tiden mest med å forbedre selve telefontjenesten. 

Vi er i dialog med et teleselskap som skal hjelpe oss fram til ønsket løsning. Vi tror at i løpet 

av 2013 så vil den nye tjenesten komme i gang. Dette blir en løsning lik noen andre regioner 

sin hvor vi er bemannet hele dagen og kvelden bortsett fra noen timer på natten. Vi vil når alt 

er på plass komme å vise dere løsningen og for å få dette økonomisk godkjent hvis dette er 

nødvendig.  Utover det så har vi fått laget nye retningslinjer for komiteen og vi har fått 

oppdatert vervs beskrivelser for tjeneste i komiteen. Alle verv er besatt og vi har fått faste 

datoer i året hvor vi avholder møter.  Gleder meg til å se dere igjen 

Sluttrapport fra leder i telefonkomiteen 

Hei! Syntes det er godt og litt vemodig å skulle gå av som leder. Har vært med i 

telefonkomiteen i snart 5 og jeg har fått være med å vokse i tilfriskning sammen med dere. Å 

få gjøre tjeneste i NA er en viktig del av tilfriskningen min og jeg ser det som et privilegium å 

http://www.nanorge.org/


ha tilhørighet her.  Jeg skal være med å avslutte de oppgavene vi jobber med i komiteen i dag 

og så vet jeg ikke hvor reisen går videre.. Takk for alt så langt! 

Felleskapsutviklingskomiteen 

De tidligere oversatte kapitelene Gruppen og Område i A Guide To Local Service er under 

revisjon. Public Relations Basic er oversatt. H&I Basic og Planning Basic er grov oversatt, og 

nesten hele Public Relations Handbook er nå grov oversatt.  

 24 oktober Kristiansand, OI workshop. (utgifter kr 1717).  

 6-7 november Alta. Stand under rus konferanse holdt av fylkesmannen, i samarbeid 

med OI/H&I Område Nord. (utgifter kr 6632).  

 17 november Bergen, tema: Tjenestevillighet og service strukturen. (utgifter kr 5844)  

 17. november Evenskjer. Tema H&I/OI  

 17 november Stavanger. Tema service, tradisjoner, hvorfor gjøre service og hvordan 

kan jeg bidra i min hjemmegruppe (utgifter kr 3750)  

 4 desember Lakselv. OI oppdrag, informasjon og stand. I samarbeid med Alta NA 

(utgifter kr 1865).  

 Trondheim. Planning Basic. Dato ikke avtalt.  

Regnskapet for 2012 viser at FU har brukt noe mindre enn budsjettert.  

FU har flere medlemmer som er villige til å holde læredager/workshops, men vi trenger å 

være flere. FU har laget et skjema for de som ønsker å være med i FU sitt ressurspanel.  

FU har laget et skjema for å sikre at de som ønsker workshop og/eller læredag får det de 

ønsker. Derfor de som ønsker at FU skal hjelpe til med workshop og/eller læredag fyll ut 

skjema som Regionskomité medlemmene har fått.  

I Kjærlig Tjeneste Leder og Nestleder 

Regional Konvent komiteen 

Vi er en fin komite, vi er alle ivrige og tjenestevillige. Vi er glade for at vi får være med å lage 

en flott feiring for NA Norge sitt 25 års jubileum 

Ledige verv i komiteen er:  



 Sekretær – 2 års rusfri tid, varighet til konventkomiteen er ferdig med etterarbeidet i 

konventet 

 Innkvartering – 2 års rusfri tid, varighet til konventkomiteen er ferdig med 

etterarbeidet i konventet 

 Opptak - 2 års rusfri tid, varighet til konventkomiteen er ferdig med etterarbeidet i 

konventet 

 Registrering - 2 års rusfri tid, varighet til konventkomiteen er ferdig med etterarbeidet 

i konventet 

 Program - 2 års rusfri tid, varighet til konventkomiteen er ferdig med etterarbeidet i 

konventet 

Vi vil gjerne ha med folk fra alle områdene i NA Norge, og de komiteene som er mulige å 

gjøre på avstand er: opptak, registrering og program. 

Navnet på konventet er : NRKNA1 (Norges regionale konvent NA 1) 

Vi følger retningslinjene ØOSK har for konvent. 

Vi har også hatt vårt første møte over Skype i januar og det virket over all forventning. 

Vi gleder oss til fortsettelsen! 

I kjærlig tjeneste leder for NRKNA1 

Har egen side på WEB 

Delegaten har 25 min til planning BASIC 

Verktøy for å fokusere på et enkelt problem Bestemme strukturen. Finne den ene saken vi vil 

bruke dette på: Aktuelt for Regionen? Tidsspørsmål – Ad-hoc komite? 

Ad-hoc komiteen på 5 stykker opprettet:  

Forslag på fokus punkter: 

 Hvordan håndtere grupper som ikke følger tradisjonen. 

 Kommunikasjon mellom regionen og gruppene. 

 Kommunikasjon ut i offentligheten. 

 

Saker: 
1. Regnskap for 2012, se vedlagt regnskap i mailen til referatet. 

Kommentarer:  



Samle / hoved regnskap ikke sendt ut.  

Kassere leser opp regnskapet kontra budsjettert for 2012. 

Innspill: Hva med å budsjettere for ubesatte verv; vet ikke avstander etc. som gjør det 

vanskelig å beregne. 

 

Regnskapet for 2012 godkjent. 

 

2. Reviderte budsjetter 2013, se vedlagt budsjett i mailen til referatet. 

Budsjettene ble godkjent sist.  

Noen underbudsjetter - i nye verv; nestleder, 2.varadelegat og sekretær; godkjennes. 

 

Budsjett for 2013 godkjent. 

 

3. Valg  

Tjenestetiden for betrodde tjenere i regionen er 2 år. 

 

a. Leder telefonkomiteen (3år rusfritid). Område Sør stiller med en kandidat. 

Kandidaten leste opp sin tjeneste resymé og ble stilt spørsmål fra komiteens 

medlemmer. Kandidaten gikk ut mens medlemmene fikk sjansen til å komme med 

3 pro og 3 kontra for å velge kandidaten.  

Kandidaten ble enstemmig valgt av RKM ene. 

 

b. Leder av et regionalt jubileumskonvent i 2013 (3år rusfritid). Område Øst stiller 

med en kandidat. Kandidaten leste opp sin tjeneste resymé og ble stilt spørsmål fra 

komiteens medlemmer. Kandidaten gikk ut mens medlemmene fikk sjansen til å 

komme med 3 pro og 3 kontra for å velge kandidaten.  

Kandidaten ble enstemmig valgt av RKM ene. 

 

c. Leder for Servicekonferansen 2014. Ingen kandidater stiller i dag. Bør være på 

plass til juni møte.  

Dette tas med ut på nytt til områdene. 

 

4. Budsjettforslag for konventet, se vedlagt budsjett Konventet i mailen til referatet. 

Innspill:  



 Noe høyt med 500 stk. budsjettert betalende. 

 Høyere markedsføringsbudsjett. 

 Info om markedsføring mot nykommere og institusjoner. Diskusjon rundt 

utgifter til markedsføring og spørsmål om hva slags markedsføring.  

 Via HI/OI kan man reklamere for en intern fest? 

Komiteen ber om kr. 35 000,- til løpende utgifter da flesteparten av regningen blir 

betalt av komiteen selv i etterkant av konventet av deres egene genererte inntekter. 

Budsjettet inneholder kr 20 000,- til info samt at de ber om kr.30 000,- til utenom 

budsjettet til markedsføring. Flere RKM ønsker å få luftet dette budsjettet til området 

sitt før de godkjenner det.  

 

Budsjettet tas med ut til områdene og gruppene.  

Penger de spør om utenom budsjettet ble ikke godkjent 

De får godkjent utbetaling til konventkontoen på kr: 35 000,- til løpende utgifter. 

 

5. Sak fra oversettelseskomiteen: Et forslag om å sende kr. 12 000 til NAWS 

Translations til bruk for oversettelse for vår region. NAWS har dårlig med 

penger, og dette bidrar til å forsikre neste Oversettelsesprojekt. 

Innspill: 

 Gi penger direkte til oversettelsesprosjekter slik at det blir prioriter andre 

fattinger land også.  

 Vi betaler for egen oversettelse slik at det gavner andre ubemidlede land. 

 WS har fått tillitt til å forvalte midler vi sender til dem så hvorfor skal vi sende 

direkte da til en underkomite? 

 Ikke sendes øremerkede midler til oversettelses komitéen i WS. 

 

Avstemning: 2 i mot å sende, og 3 for å sende, simpelt flertall i andre runde. 

Beslutning: Vi sender 12 000,- til NAWS Translations. 

 

6. Prinsippvedtak: Skal et Na medlem kunne ha to verv samtidig med rapportering 

i regionen? 

Avstemning: 3 Nei, 2 blankt 

 



Beslutning: Det blir et prinsipp vedtak om at et Na medlem ikke skal kunne ha to verv 

samtidig med rapportering i regionen? 

 

Eventuelt:  

1. Oppdatering av retningslinjer  

Innspill:  

 Ligger på nettsiden fler guide lines. 

 Trenger en komite til å revidere regionens retningslinjer. 3 stykker sier seg villig til å 

jobbe med dette. 

 Interimkomiteen sin jobb å utarbeide retningslinjer? 

 En RKM tar opp problemet med at en Ad-hoc komite leder vil inneha to verv i 

regionen med rapportering, se sak 6. 

 Interim komitéen sin oppgave? 

 Sekretær sin oppgave å oppdatere dem (skrive nytt dokument etter revisjon), men ikke 

revidere dem (nytt innhold). 

 Interim komiteen sammen med 2 stykker fra ad-hoc komite ser på retningslinjene med 

tanke på revisjon og oppdatering. 

 

Interim komiteen tar på seg ansvaret for at det blir utarbeidet et utkast til nye 

retningslinjer. 

 

2. Fra delegaten: Det etterlyses retningslinjer for bruk av E-post adressene til NA 

Norge. 

Innspill: 

Det skal ikke være noe privat info i NA mail. Minner på Anonymitets prinsippet. En 

kontaktperson per mail.  

En liste over alle mail adresser etterlyses. 

 

Kontaktliste / oversikt over mail adresser i NA Norge utarbeides av leder. 

 

3. Det etterlyses en oversikt over nå verv i regionen går ut, når tjenesteperioden til 

det enkelte verv er over. 

 



Sekretær utarbeider oversikt over når verv går ut, forutsetning er at alle sender inn 

info om når vervene deres går ut. 

 

NB: Viktig at RKMene tar med til områdene og alle medlemmer av regionen sprer 

informasjon om at fra neste møte mangler vi leder i litteratur komiteen. 

 

Neste møte 8. juni i Trondheim. 

 

Sekretær leser utkast til referat. 

 

Møtet avsluttes med bønn om sinnsro. 

 

Gjenstående tjenestetid på verv i regionen: 

Leder, februar 2014 

Nestleder, oktober 2014 

Kasserer, oktober 2013 

Vara kasserer, februar 2014 

Sekretær, oktober 2014 

Delegaten, juni 2014 

Varadelegat, juni 2014 

2. varadelegat, oktober 2014 

Leder Oversettelse, juni 2014 

Leder FU, oktober 2013 

Leder Litteratur, juni 2013 

Leder Telefon, februar 2015 

Leder Web, juni 2014 

 

 

 


