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Referat for regions møte den 8. februar 2014 

Presentasjonsrunde: 

Tilstede stykker: Nestleder, Sekretær, Vara sekretær, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM 

Nord, Vara RKM Nord, RKM Øst, RKM Sør, Vara RKM Sør, RKM Øst2, Vara RKM Øst 2, 

Leder Web, Delegat, Vara delegat, Leder litteratur, Leder oversettelse, Nestleder oversettelse, 

Leder web, Leder FU, Leder for servicekonferansen (2.varadelegat), Nestleder Konvent, 

Nestleder Telefon. 1 Kaffekoker og 3 Observatører,  

Selvransakelse: Se, nederst i referatet under dagens agenda. 

Stille stund. 

NA s 12 tradisjoner, konsepter og visjoner lest. 

Post: 2 julekort, flyer fra konvent i Aricona, Bankutskrift Porsgrunn og Ålesund, NAWS og 

brev angående disponering av underskrift rettigheter Bank – leveres til varakasserer 

Kasserer: Varakasserer ikke tilstede, men se rapport fra varakasserer: Saldo per 23 jan 2014 

är 190 522,32 

Referat; fra sist lest og godkjent. 

Kommentarer til agenda: Gjennomgang av agende fra nestleder. Ta inn sak om 

selvransakelse på hvert møte under punkt 10. Korrigering av saksrekefølge; sak 2 om 

rettingslinjer skal tas senere; blir ikke flyttet. Sak om hvor neste regionsmøte skal være; 

flyttes opp til sak 2 fra 9. God kjent. 

Rapporteringer 

Interimsstyre 

Nestleder 

Vel overstått julefeiring til hver og en av dere 

Siden siste møte har jeg satt meg inn i leders oppgaver etter beste evne. Jeg leser mail daglig 

og har samarbeidet med sekretæren forhold til referatet. Jeg har hatt kontakt med alle 
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administrative tjenerne.  

Møtet i oktober var såpass utfordrende at jeg ser det som viktig å ha en selvransakelse i NA 

Regionen Norge.  Vi trenger å se på om vi tjener områdene godt nok slik det er i dag.  

Jeg stiller ikke som kandidat på valg til leder vervet på dette møtet, men vil be hjemmegruppa 

mi om å foreslå meg til kandidat for nominering i OSSK til junimøtet. Jeg kjenner at jeg 

trenger å se hvordan dette møtet går først. Jeg ønsker å gjøre en best mulig jobb for komiteen 

og følge retningslinjene til punkt og prikke.  

Jeg har fått kr 531,- av varakasserer. Det var beløpet jeg gikk i minus på regnskapet for 2013. 

Videre har jeg sendt inn regnskapet mitt til varakasserer. 

Sekretær 

Har sendt rengskap og budsjettet mitt til kasserer, samt overført overskytende fra 2013 til 

regionskontoen og videre sendt litt mail rundt om kring, hatt kontakt med nestleder og 

varakasserer. Skrevet referatet fra forrige møte og laget samledokument for dette møte.  

 

Vara-sekretær 

Har sendt mitt regnskap og revidert budsjett. Fram mot regionsmøtet vil jeg ha sett på 

vedtaksloggen og begynt å oppdatere denne fra 2005, mangler noe vedtak fra referat fra juni 

2007 og februar 2013. 

Gleder meg til å se dere igjen :)  

Kasserer / Vara-kasserer 

Jag har sedan sist, läst referatet, gjort regnskap för 2013, gjort ett nytt forslag til budsjett 

2014. Varit i dialog med nestleder, kasserer i litt, avtroppande leder i Fu mfl  

Pratat med en medlem som skall ställa till valg för vara kasserer när den tjensten blir ledig. 

Överfört 10 000 kr till nestleder enligt 2014 budsjett, med vilja valt att vänta med resterande 

överföringar till efter regionsmöte i feb 

Då jag har lyckats med att dubbelboka mig själv kan jag desvärre inte närvara på nästa 

regionsmöte. 

Jag upplevde en viss förvirring på sist möte angående vad som är vad, därför har jag lagt in 

detta för att tydliggöra vad vi pratar om. 

Et budsjett er en oppstilling over forventede inntekter og kostnader i løpet av en bestemt 

periode, for eksempel et år. Budsjettet er et planlagt eller forventet regnskap for neste 

budsjettperiode 

Regnskap er en oppstilling over inntekter og kostnader. De to viktigste komponentene i et 

http://no.wikipedia.org/wiki/Inntekt
http://no.wikipedia.org/wiki/Kostnad
http://no.wikipedia.org/wiki/Regnskap
http://no.wikipedia.org/wiki/Inntekt
http://no.wikipedia.org/wiki/Kostnad
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regnskap er balansen som er et øyeblikksbilde som viser den finansielle stillingen for 

eksempel pr 31/12, mens resultatet viser den økonomiske utviklingen mellom to perioder eller 

hvordan fortjenesten har fremkommet 

Det är viktigt att utgifter för ett år tas ut det året det gäller och inte senare, detsamma om man 

har fått för lite ett år så må det justeras innan ett nytt kalender år. Detta för att få det så ryddigt 

som möjligt :-D 

Jag har upplevet att det är en ”praksis” i regionen att pengar betalas ut på förskott till samtliga 

betrodde tjenere. Detta syns jag rkm bör ta en runda på, skall vi betala ut på förskott eller efter 

det att kostnaden har varit? Självklart saknar någon pengar för att tex ta sig på regionmöte el 

liknande betalas detta ut på förhand. Såsom det är nu betlar vi ut pengar och ser inte om dessa 

har gått till det som de skall gå till, alla betrodde tjenere lämnar inte in regnskap.... detta sker 

speciellt då en betrodd tjenere lämnar sitt verv, en annan tanke är att få en större summa 

pengar inbet på sitt privata konto kan upplevas obehagligt. 

Mitt forslag är att pengar till betrodde tjenere betalas på efteskott 

Jag föreslår oxå att pengar vi i regionen vill sända vidare i strukturen sker i slutet av året,  

avgörelse tas på vårt sista möte det året, då vi vet hur mycket vi ev kan sända vidare i 

strukturen. 

En annan sak jag vill att Rkmene funderar över är nominering av betrodde tjenere i Regionen, 

på sist regionsmöte blev jag bedd om att gå tillbaka till mitt område för att få en nominasjon 

till kasserer vervet. Jag var i mitt område för drygt två år sedan och fick en nominasjon till 

vara kasserer vervet, och för mig ligger det i kortene att den som söker vara kasserer vervet 

vill vidare till kasserer vervet, dock ingen självklarhet att det blir så, sedan dess har jag gjort 

tjeneste i regionen och de i mitt område vet inte var jag har gjort, det vet ni, om jag har gjort 

det ok eller inte. Det är ni Rkmer som stämmer för eller emot nominasjon.   

En annan synpunkt är kostnad, nu bor inte jag mest avlägset i denna regionen,  de finns många 

som har längre resväg än jag, trots detta kommer detta att kosta regionen 1725 kr dvs 34,5 

basic text femte upplaga som vi skulle kunna ha gett bort till fengsel etc för att sprida 

budskapet till den rusavhengige som lider istället lägger vi det på att jag skall bruke en dag på 

att resa tor till ett område , som inte har sett mig för att få en ev nominasjon... Detta är enligt 

mig dåligt bruk av 7 trad, samt direkt dödande för min vilja att tjene regionen då det blir 

extremt tungvint(för mig tar detta en hel dag) 

Jag har undersökt med andra regioner om hur de gör och jag har inte funnit någon som har de 

likt vi har det. 

Saldo per 23 jan 2014 är 190 522,32 

http://no.wikipedia.org/wiki/Balanse_(%C3%B8konomi)
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Områdene: 

Område Nord 

Vi avholdet områdemøte i november og i februar der vi var 3 grupper tilstede: Harstad, 

Tromsø og Evenskjer. Det er 9 grupper i nord og vi har 13 møter i uken. 

I november hadde vi FU på besøk, vi hadde workshop m rollespill i HI/OI, speak og for å 

observere områdemøte.  

Vi har hatt en lang periode der vi har manglet verv i området, i november gikk leder av 

grunnet flytting ut av området. På møte i januar hadde vi valg av verv og alle er nå besatt. Vi 

ser nå at forandringene i området er positivt og vi gleder oss til fortsettelsen.  

Leder for HI/OI har vert på noen oppdrag men det har vert dårlig oppmøte. Det er også gjort 

avtale om et OI innlegg på rusforum i Finnmark. Leder informerer om at det går sakte men 

sikkert fremover.  

Årets konvent vil bli i Tromsø. Leder for komiteen informerer om dårlig oppmøte på 

komitemøtene å spurte derfor området om noen kunne tenke seg å hjelpe til. 

Gruppene er i vekst, men flere grupper mangler service villige. Det er enkelte medlemmer 

som sitter på møteleder vervet. Tromsø har nå snakket om å legge ned et møte grunnet for få 

service villige. Alta har nå måtte legge ned tirsdags møte grunnet dårlig oppmøte, men de 

vurdere nå oppstart av møte i Kautokeino.  

Representant fra Gryllefjord informerer om en uheldig hendelse der møteleder har blitt 

beskylt av et annet medlem for å ha solgt tabletter på møtet. Dette ble tatt opp med området 

for Gryllefjord ønsket å høre om andre grupper har noen erfaring med lignende hendelser. 

Området snakket om dette, å ser at dette er veldig komplisert og vanskelig ettersom det bare 

blir «synsing og mening» Området ønsket å høre om regionen har noen erfaring på dette? 

Ang sak om hvordan regionen avholder møtene:  

Område nord lurer på om det er mulighet å effektivisere regionsmøtene, kan vi forberede oss 

før møte å lese rapportene på forhånd, å kutte opplesning på møtene da dette er tidkrevende. 

Område nord sier nei til å bruke 2 dager i stede for 1, dette pga økte kostnader. Forslag: Kan 

vi 1 gang for året bruke 2 dager for å ta forefallende saker/PB el lignende istedenfor å utvide 

alle 3 møtene.  

IKS RKM og Vara-RKM ONSK 

Innspill: Hvis konkret bevis så skal man bortvises. 

Område Midt 
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OMSK møte 12 januar 2014 ble jeg valgt som RKM, og jeg mangler opplæring i vervet. Jeg 

vet at konseptene sier at våre betrodde tjenere øver og evner og be om hjelp- noe jeg trener på. 

Jeg er sikker at jeg med tiden vil vokse i vervet. Ber derfor medlemmene i NA Regionen 

Norge om forståelse at jeg ikke kjenner til vervets fulle struktur og ansvarsområde. Gleder 

meg til å tjene NA sammen med andre medlemmer av i Region Norge. 

11 januar 2014 ble det avholdt OMSK- møte i Trondheim. Det var 18 rusavhengige tilstede (3 

observatører).  

5 GSR representerte sine grupper fra totalt 8 grupper fra Midt- Norge. OMSK avholder 6 

område- møter årlig. 

Rapport fra Kasserer OMSK 

Det foreligger foreløpig ikke noe regnskap fra 2013. Nåværende kasserer ble valgt i høst, og 

mangler opplysninger/ informasjon til å lage et regnskap. Saldo for OMSK konto: kr 42 000, 

og Kr 9500 på konvent konto. 

Budsjett 2014:        UT  Inn  

Leder         3000,- 

Nestleder        3000,- 

RKM         14 500,- 

Vara RKM        6500,- 

Kasserer        3000,- 

Vara Kasserer                0,-  

Sekretær        1750,-  

Vara sekretær        4200,- 

HI/ OI Trondheim        15 500,- 

HO/ OI Møre og Romsdal      54 415,- 

Konvent 2014        10 000,-  30 000,-  

Servicekonferanse RKM, Vara RKM, OI/HI leder   12 000  

Drift OMSK møte (mat, leie etc.)     2 000,- 

Sende videre i strukturen      5 000,- 

Treff Ålesund          10 000,- 

7 Tradisjon          15 000,- 

Fundraising            5 000,- 

=                    - 73 525, 00 

Foreløpig budsjett ikke godkjent.  
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Budsjett vil bli behandlet på neste OMSK- møte. 

Tips og nyttig informasjon som GSR videreformidler til sine grupper er tema som omhandler 

7 Tradisjon. Det ble også snakket om fundraising og på hvilken måter dette kan fremme NA´s 

hoved visjon. Planlegging og gjennomføring av fundraising kan i tillegg skape mestring, 

samhold, trygghet, inkludering og vekst NA- medlemmer. Slik kan strukturen motta 

overskudd, og vi fremmer NA´s visjon. 

Rapport fra Konventleder: ”Sammen tilfriskner vi”.  

Dato 6-8 juni på Huseby skole. God framdrift, og informasjon er snart ute på web.  

En utfordring hvert år er vegring til å gjøre service i kiosk/ kjøkkenkomite. Komite fattet ny 

beslutning, og har delt kjøkkenkomite i 4 komiteer for å avlaste et stort ansvarsområde: 

1. Kakeansvarlig 

2. Frokost lørdag og søndag 

3. Middag lørdag  

4. Kiosk/ kjøkken 

Hatt en workshop og planlegger flere. God servicevillighet, optimisme og atmosfære på 

møtene. Fortsatt noen ledige verv: Nestleder, vara sekretær, vara kasserer, innkvartering, 

kjøkken/ kiosk og leder for middagskomite. 

Ledige verv i OMSK:  

Nestleder, Vara RKM, Vara sekretær, Vara Kasserer 

Rapport OI/ HI Trondheim  

Ny leder og hun rapporterer at det mangler servcevillighet.  

Spørsmål fra leder hva kan gjøres? Forslag: sende ut en total oversikt over oppdrag på e-post 

til NA medlemmer, og/ eller sende listene på gruppenivå. Slik kan medlemmer melde sin 

interesse. 

Oppfordring til leder OI/ HI at hun kontaker Tlf-komite for oppdatering av tjenestevillige. 

Faste oppdrag på Lade Behandlingssenter, Furulund. Vil nå jobbe med 2 faste møter på Tunga 

Kretsfengsel. Av og til oppdrag på KIF og Trondheimsklinikken. Flere institusjoner/ steder 

ønsker at NA kommer og informerer, uten at det er gjort nærmere avtaler pr dags dato. 

Rapport underkomitee OI/ HI Møre og Romsdal 

Jevnlige møter iÅlesund fengsel med god deltagelse. Fått invitasjon fra Ulstein kommune pg 

Vestmo til å komme å snake om NA. 

Molde/Omegn: OI/ HI er invitert til å ha et stand i Hustad fengsel 6 ganger i året. 

Avsluttet OMSK møte med workshop for GSR´ene der alle tjenestevervene i OMSK deltok. 

Workshop ble godt mottatt, og fikk gode tilbakemeldinger som blant annet dette var 
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bevisstgjørene, aktiviserende og nyttig. Svar fra workshop ble samlet inn av Leder, og vil 

komme i neste rapport fra sekretær. 

Område Øst 

Hei alle sammen. Her i øst har vi fortsatt gående mange møter i uken. Vi har en del 

nykommere som velger å komme tilbake og det er vi veldig glade for. OI og HI gjør fortsatt 

en strålende jobb for å bringe budskapet videre. HI komiteen mangler for tiden kasserer og 

har gjort det en periode men er ved godt mot for at det skal ordne seg. OI komiteen har fått ny 

leder etter at leder måtte trekke seg. Området vårt har vert litt uheldig med sine betrodde 

tjenere og hadde en liten periode kun vara RKM og vara sekretær. Nå er ting annerledes og 

alle verv er i dag besatt.  

Vi har hatt en betrodd tjener som har klart i en 2 års periode å stjele ca. 87 000 kroner fra NAs 

midler. Dette har foregått ved at han har hatt kasserer verv i hjemme gruppen sin. Denne 

gruppen har valgt å følge bulletin og gir han en sjangs til å gjøre opp for seg. Lærdommen vi 

kan dra av dette er at vi alltid bør være 2 personer som disponerer NA sine midler. Og igjen 

minne alle grupper på at vi må beskytte oss selv for at slike ting skal skje. 

Vi holder i mars servicekonferanse og gleder oss masse til dette. 

Vi gleder oss masse til å se dere igjen. 

Område Sør 

Område Sør dekker begge Agder-fylkene, og for tiden vil det si Arendal i øst til Mandal i vest.  Til 

sammen er det 16 grupper i Området.  Det har startet en ny gruppe i Grimstad (Ta vare på Hverandre-

gruppen) og vi håper denne har kommet for å bli.  Det har dessverre vært lite oppmøte på 

områdeservice-møtene fra grupper som geografisk sett ligger et stykke fra Kristiansand, og 

inkludering av grupper vil være et satsingsområde for komiteen videre.   

I Kristiansand har det vært store endinger da lokalet som huset flest av gruppene her er solgt og 

gruppene har måttet flytte.  Alle gruppene har fått nye lokaler, og vi anbefaler dere som vil besøke oss 

å gå inn på www.naossk.org for å finne gruppenes nye adresser.  Dette innebærer også at gruppene har 

fått større utgifter da lokalet i Kongesgate var svært billig å leie.  

Vi har hatt oppe spørsmål om digitalisering av dokumenter fra Servicekomiteen.  Dette er ikke aktuelt 

da alle referater allerede er lagt ut og kategorisert.  Disse dokumentene er tilgjengelige på 

hjemmesiden vår.  

Underkomiteene i Området (Aktivitetskomieeen og HIog OI-komiteen) har mye og gjøre og det er 

behov for flere servicevillige.   

http://www.naossk.org/
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OSSK er en oppegående og engasjert komité, og vi har mange medlemmer med mye erfaring med 

service i NA-fellesskapet.  Som forventet ble det mange reaksjoner på budsjettet som ble fremlagt fra 

Region Norge, og det ble også reagert på at retningslinjene for godkjenning av budsjettet ikke ble 

fulgt.  Det var derfor enstemmig enighet om at RKM skulle fremme sak om å annullere beslutningen 

tatt på Regionens møte i oktober -13.  Områdekomiteen er spente på hvordan saken blir tatt imot på 

møtet nå i februar.   

Gruppene i Område Sør er noe reserverte mot å sende penger videre til Region Norge da det er en 

generell oppfatning om at det er lite oversiktlig disponering av midlene i komiteen.  Vi avventer noe 

med å ta avgjørelser i denne saken.  

Område Øst 2 

Området vårt består i dag av 18 grupper som avholder til sammen 23 møter i uken. Vår 

økonomi er stabil og god. Møtene våre er godt besøkt og vi har en jevn økning av 

nykommere. 

Område møtene er konstruktive og strukturerte. 

Vi har hatt bytte av leder i område komitéen. 

Det er pr. i dag ledig verv som: Vara Kasserer, Nestleder, og Aktivitets komité Leder. 

Vi har hatt oppe saken om at område vest ønsket å ha regions møte i juni i stede for vårt 

område. Det er besluttet hos oss at vi er villig til å bytte med område vest. 

Vi har også hatt oppe til diskusjon sakene i dagsorden for neste regions møte. 

Vi har valgt ny leder for OI. Komitéen er nå i ferd med å bli stablet godt på bena igjen og 

hadde 13 deltagere på forrige møte. 

Vi har også hatt oppe til diskusjon sakene i dagsorden. 

Område Vest 

Ovsk kan briljere med 12 grupper som har 15 møter i uken:-) På områdemøte var det god 

oppmøte av GSR, men dessverre er det likevel noen grupper som uteblir. 

OVSK har fremdeles ledige verv som kasserer, nestleder og nå også sekretær. Ingen 

nominasjoner. Møte ble startet med en selvransakelse: 

*Hvor godt har området tjent gruppene dette året, og hvordan kan OVSK bedre tjene 

gruppene fremover. 

Her kom det mange gode innspill som GSR/alle kan ta med tilbake til gruppene sine. 

NA66: 16-18 på møte, økonomi ok, sliter med service villighet. 

NA Sentrum Bergen: 10-15 på møter; god økonomi. Gruppen har vedtatt å ha 5000 kr på 

konto til enhver tid. 
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B2B Bergen: 10-12 på møter, mye rusfri tid, stabilt miljø, åpne møter, fritt til å ta med barn. 

Gode på å ta imot nykommere. Økonomi 1300 på konto. Arrangerte julegrøtfest 2013, for 

medlemmer + familie. Der ble det servert grøt, nissen kom til barna og loddsalg som seg hør 

og bør :-) 

Stavanger B2B: 8-15 på møter, ok økonomi. God stemning i gruppa. 

Frihetsgruppen i Strand: Eksistert i 10 år men ustabil pga få medlemmer. Mange år siden 

gruppen vært representert i ovsk. Startet med ny giv i sommer 2013, få på møter tidlig på 

sommeren, nå er de oppe i 15-20 stk på møte, pga behandlings plass i nærheten. Dårlig 

økonomi, høy husleie, ingen litteratur. De søkte om økonomisk støtte til reise for GSR og 

litteraturinnkjøp. De fikk innvilget 900 til reise og 500 til litteratur. 

Sandnes NA: 15-20 på møter. Begynner å bli litt rusfri tid bland medlemmene. Ok økonomi. 

Stort litteratur salg. Har slitt med «forkynning» av gud på møter, har tatt en selvransakelse på 

dette, men det henger fortsatt noe igjen. 

Stavanger: 15-30 på møter, ikke oversikt over økonomi pga av overgang i kasserer vervet. 

Nye lokaler. Konflikten ang boler henger fortsatt i luften, trist. Hadde samvittighets møte på 

saken, gikk dårlig da personer følte seg angrepet. 

Haugesund: 5-10 på møter, 2 møter pr uke. Økonomi ok. Speak på åpne møter. 2 møter på rad 

avlyst pga dårlig service villighet, dette er trist. 

Vara RKM kom alene, satte saken om utvidelse av Regions møtene på agendaen. Dette ble det 

ikke tid til å debattere, derfor blir det tatt opp igjen som egen sak på ovsk 22.02.2014. 

OI/HI: Har mange oppdrag, begrensninger for det er lite service villighet. Telefon komite har 

4 personer, ønsker/trenger flere. Har planer om Presentasjon for Byrådet i Bergen.  Liten 

aktivitet i Stavanger området, Bergen OI/HI er invitert til Strand gruppa på læredag 1. mars 

2014. 

OVSK savner representant for Vestlands konventet 2014. Leder stilte ikke og det burde da 

blitt sendt en nestleder..! Leder blir oppfordret til å inkludere Haugesund og Stavanger. 

 

Delegatene 

Vi planlegger først og fremst EDM i Porto hvor vi skal levere en rapport fra regionen før 

30.01.14. Denne består av en del standard greier som struktur ant. møter o.l. I tillegg vil vi 

rapportere at vi har servisekonferansen med fokus på CAR og at vi jobber med å få lagt inn 

litteratursalget som en webshop. Er det noe annet du synes er viktig å få med så gi meg 

tilbakemelding. 

Jeg vedlegger også Utkastet til Agenda for møtet om det skulle være noe spørsmål eller 
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tilbakemeldinger. 

Det er ingen valg på EDM i Porto og rapportene fra de andre regioner blir sendt ut 6 feb., så 

da kan jeg i de minste sende denne ut til dere alle før møtet eller på møtet den 8. 

Ellers ser jeg at Planning Basic står på agendaen og at vi har en selvransakelse i starten av 

agendaen. Det som er tanken med Planning Basic er at det er en selvransakelse og et 

strukturert verktøy for å hjelpe oss med ta tak i de utfordringene vi har. Vi kan snakke mere 

om det på møtet. 

Kommentarer: Sendt rapport fra Regionen Norge til regionen for gjennomlesing.  Rapporterer 

om mer enn i denne skriftlige rapporten, grunnet mye har skjedd like før dette møte i dag. 

Snakkes en del om saker til neste EDM i Porto. Viser til Servicekonferansen vi skal ha nå i 

mars hvor vi kan få høre mer om sakene fra EDM samt gi innspill til delegatene. 

 

Under komiteer 

Litteraturkomiteen  

Økonomi 

Vi har nylig blitt oppmerksom på at hver eneste måned må avsluttes på en spesiell måte i 

mamut, for at året skal la seg avslutte. Kasserer og vara Kasserer sitter begravd i tall for å få 

dem klare så de kan presenteres på regionsmøte. Vi beklager forsinkelsen 

Til de som venter på bestilling 

Vi er selvfølgelig lei oss for at vi ikke alltid klarer og levere en tilfredsstillende tjeneste. Det 

er særdeles lite ideelt og drive butikk ut fra web-mailen. Å finne et system så alle som vi vet 

må vente får beskjed om det. At alle som kan vente seg pakke i posten i løpet av noen dager 

kan få beskjed om det. At mail blir slettet flytte eller merket til riktig tid. Og at vi kan sortere 

ut og besvare forespørsler om ting som ikke er bestillingsrelatert. Jeg har til gode og oppleve 

at dette fungerer i mer en maks et par dager av gangen.  

Pakkelag med leder bestreber seg på å bekjempe lang ventetid. Det er heletiden et jag etter å 

ha minst mulig bestillinger på vent. Og etter heftige runder med pakking er det kun få dager 

før trykket på nytt blir merkbart. Men med god lagånd og stemning på pakkedagene holder vi 

motet oppe. I desember og januar har vi allikevel kommet litt bakpå da vi tillot oss å drøye en 

bestilling, for å få gjennomført en varetelling. I tillegg ble komité-arbeid satt på vent på grunn 

av eksamener og jul. 

Jeg må legge til at etter å ha gjort litt selvransakelse så er det bare etter å ha tatt meg fri flere 

dager for å gjøre komité arbeid vi ha vært ajour det siste halve året.  
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Fra bestillingen som kommer inn (den er på 8-9 sider) må vi lage en kortere bestillingsliste 

manuelt. Og inn må mailadresse gruppenavn adresse telefonnummer og endringer limes inn. 

Så vi slipper å bla og leite etter den opprinnelige mailen. Vi kunne brukt tid på å forbedre 

slike ting. Men vi jobber heller med å avvlike bestillinger på e-post. Vi streber etter å få ferdig 

webshoppen som vi vet vil redusere arbeidsmengden. Men det er elementer ved den som tar 

tid å fokus å utvikle. Og vi blir stadig vetende på tredjeparter. Nå er det søknader om 

betalingstjenester for å kunne ta imot betaling i nettbutikken det henger på. 

Varetelling 

Varetelling innebærer mye jobb og at vi ikke tar ut og inn varer i tidsrommet. Det var en 

betydelig differanse på mange artikler. Men summen av differansene var under 3000kr. Vi 

evaluerer varetellingen innad og ser på muligheter for skjerping av rutiner. Det er vanskelig 

og avdekke nøyaktig hvor feilene ligger men det kommer fra nå til å bli skjerpede rutiner for 

redigering av varelister. Og nettbutikken vi bidra til og hindre menneskelig feil. 

Webshop 

Vi har som tidligere nevnt planer om å åpne en webshop og dermed eliminere masse arbeid 

med formatering av bestillingslister og manuel fakturering. I tilleg kan et slikt system være en 

fin mulighet til å implementere de nye betalingsformene. De blir : mulighet til å betale på 

forhånd med kort. Og mulighet til å betale med Paypal. Dette fordi “betal faktura på forhånd” 

vil koste oss en del ekstra og vi tror ikke det vil være noen som må, bruke det. 

Det er ikke dermed sagt at en gruppe uten penger ikke kan drive møter fordi 

litteraturkomiteen skal ha pengen på forskudd men i det aller fleste tilfellene så er det ikke det 

det handler om når penger blir utestående. Grupper i nød eller med betalingsutfordringer kan 

ta kontakt med oss så finner vi nok ut av noe. 

Verv 

Vi manger for tiden en nestleder og en sekretær i litteratur komiteen. Vi jobber med og finne 

folk til å fylle vervene. I tillegg til stadig økende arbeidmenge i forhold til postgang har vi 

fortiden spennende men tidkrevende ad.hoc prosjekter på trappene som vi føler vi burde ha 

gjort for lenge siden, men som vi aldri for tid til. Sånn er det med mye.. En kort beskrivelse 

vil være hvis vi er ferdig med det vi skal gjøre; så er det fordi vi har holdt på på overtid flere 

ganger den uken. Oppgaver med høyere prioritet sniker seg heletiden inn forran. Vi trenger 

flere villige! I mellomtiden forøker vi oss på å outsource følgende ideer: 

Vi ønsker og utvikle en ny gjeldene mal for nyhetsbrev, visittkort og møteliste hvor det 

samme temaet brukes på alt.. Kanskje også en riksdekkende plakat. Her kunne jeg tenke meg 

at designet legges ut som en konkurranse.  
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Innspill:  

 Leder for litteratur går igjennom regnskapet, for komiteen. Ubetalte fakturaer ca. 

kr:76000,-, jobber med ny løsning, slik at vi slipper å ha så mye utbetale fakturaer. Pay 

Pal og web-shop blir en sak etter hvert. Krevende å sette seg inn i Mammut 

regnskapssystemet ført til menneskelige feil. Fordringer for 2010 blir avskrevet på ca. 

17000,-. Regnskapet for 2013 viser positivt resultat på kr: 118766,-. 

 Spørsmål om budsjettert med overskudd på kr: 200,000,-. for 2014, når det kun var kr: 

118000,- i resultat fra 2013. Renger med økt salg i 2014 samt inndrivelse av 

fordringer. 

 Trenger servicevillighet, pakketeam stasjonert i Drammen, bør få et pakkelag fra 

Oslo. 

Oversettelseskomiteen 

Varaleder holder på å gå gjennom oversettelsen av Living Clean The Journey continues. 

Estimert ferdig 14. april. Sendes da over til NAWS Translations korrekturleser 15 april.. 

Hensikten med gjennomgåelsen er å forbedre språket. 

Oversettelse av NAWS bulletiner: Theft of NA Funds, Open & closed meetings og Special 

interest meetings er i gang. Disse vil antagelig bli lagt ut på web siden sammen med de andre 

bulletinene. 

Konseptene: Om vi skulle bestemme oss for å revidere konseptene så vil disse ligge langt 

nede på NAWS prioriteringsliste. 

Ellers har vi ikke andre prosjekter på gang men det kan dukke opp noe som følge av verdens 

konferansen på vår eller høstparten. 

Innspill: Sender nye reviderte visjoner til sekretær på mail. 

Web-komiteen  

Web-komiteen får mange henvendelser fra rusavhengige som sliter, og ønsker et nærmere 

samarbeid med telefonkomiteen. Disse komiteene er ofte første kontakt punkt for mange som 

ikke kjenner til Anonyme Narkomane og komiteene burde finne en måte å samarbeide litt 

nærmere. 

NA Norge brukte wordpress for å lage web-sidene. Vi fikk profesjonell hjelp til å sette opp 

sidene, og har hatt support avtale fra dette firmaet frem til 31.12.2013.  

Denne supporten handler om å løse eventuelle kritiske problemer som kan komme i forhold til 
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wordpress, og kunne bidra med hjelp med større oppdateringer. De fleste normale 

problemer/oppdatering klarer vi selv. Vi har vært på jakt etter nye leverandør av support, men 

det er vanskelig å finne noen som bare skal gi support, da blir det ofte times priser på opp mot 

kr 1500,- 

Om det er noen rusavhengig som har erfaring med wordpress (eller andre 

publiseringsvertøy) så trenger NA web din hjelp.  

Få dette ut til gruppene, kan være en av oss som har masse kompetanse vi kan bruke. 

Prøveprosjekt med google adwords har kommet i gang da det har vært problemer å finne en 

god betalings form. Dette er en tjeneste som gjør at om det søkes på visse kodeord vil siden 

vår komme helt øverst blant alternativene på google.  Vi kommer tilbake med mer 

informasjon om vi får dette til. 

Speak ligger nå ute på nett under ”For medlemmer” menyen. Vi innhenter nye bekreftelser før 

vi legger de ut gamle speak. Alle speak fra Norge 25 år skal nå ligge ute. Det hadde vært 

ønskelig med noen frivillige som kunne tenke seg å digitalisere de gamle speak fra tidligere 

konvent som bare er på cd, slik at disse kan bli tilgjengelig for alle rusavhengige. 

Web-komitéen består i dag av 4 medlemmer, vi har leder, nest-leder, 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 komitéer ønsker å vite mer om hvordan vi setter opp gratis 

videokonferanse, ta kontakt med web-komitéen så kan vi dele erfaring. Det oppdateres som 

vanlig i møtelister, ting skjer, dagsorden, referater og korreksjon lesing av ”Bare for i dag”, 

samtidig som vi svarer på henvendelser. Fordeling av arbeidsoppgaver viktig, og vi har fått i 

gang et system som virker.  

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” For enkel tilgang fra mobil kan nanorge.org/bfid brukes. 

Vi ønsker å forbedre oss, om det er noen som har noen forslag til nettsiden er det bare å sende 

oss en mail på webmaster@nanorge.org 

Innspill: Passord-beskytte service sidene på web, tidligere vedtak om dette feb. 2011, den 

gang hadde vi ikke løsning for dette, men nå er løsning på plass.  

Beslutning: Blir enige om å få passord-beskytte service siden, og passord blir i dag bestemt. 

http://www.nanorge.org/
http://www.nanorge.org/bfid
mailto:webmaster@nanorge.org
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Telefonkomiteen 

Vi hadde siste møte 13.01.14 og var 5 stk. tilstede. 

Komiteen fungerer fint og alle nødvendige verv er besatt. 

Regnskap 2013 er sendt inn, en mindre økning av utgifter skyldes økt aktivitet og 

reiseutgifter, vi prøver å være tilstede på konventer-treff for å synliggjøre tlf. tjenesten og 

verve folk. 

Område sør overtar tlf. uke 6 fra område øst2, område sør dekker tlf. vakter frem til uke 31 og 

deretter overtar område øst. 

Område øst2, Telemark har nå 9 stk. telefonvakter og dette er ett viktig bidrag til driften som 

er helt avhengig av frivillige vakter. 

Ellers er vi i gang med planlegging av vårens og sommerens aktiviteter. 

Takk for at vi får være med på reisen, serviceklem fra leder. 

PS: Nestleder stiller på neste møte for telefonkomiteen: 08.02.2014. 

Innspill: Ta opp sak på nytt om telefonkomiteens plakat. Ta opp tidligere sak om dette, 

inkludere det i både web, visittkort etc. Plakaten har blitt laget alt, vært sent ut på høring – 

ikke fått noe feed back på denne – hva nå? 

Felleskapsutviklingskomiteen 

Hei å godt nyttår !! 

Siden jeg ble valgt til leder i oktober 2013 har FU vært på tre oppdrag: 

Kongsberg:  4094,- 

Harstad:  5220,- 

Trondheim:  4193,- 

Det har vært gode tilbakemeldinger på alle oppdrag. 

Gleder meg til å fortsette i 2014 og oppfordrer alle til å være tidlig ute med forespørsel om FU 

deltagelse på deres arrangement. 

Ta kontakt for å få bestillingsskjema hvis dere ikke har det. 

Fu vil bidra med to stk. workshop på sørviskonferansen, regner med å se mange av dere der   

Har vært i kontakt med NA i Stavanger/Jørpeland for årets første oppdrag. 

Innspill:  

Finnes det noen retningslinjer for FU? 
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Servicekonferansen 2014 

Hei alle sammen. 

Ja da er komiteen i full sving og vi gleder oss til og få arrangere servicekonferansen 2014 på 

Marienlyst skole den siste helgen 28/30 Mars. 

Alle under komiteene er i full virksomhet og vi føler at vi er i rute før konferansen skal 

holdes. Vi er også så heldige at vi får to personer fra world bord som vil øke ekspertisen under 

konferansen. 

Vi har også utarbeidet et budsjett som er sendt til regionen og vil bli nærmere gjennomgått må 

regions møte. 

Det vil også bli delt ut info ang konferansen på regions møte og vi oppfordrer alle i regionen 

til og hjelpe oss og spre det glade budskap. 

Jeg ber dere også se bort ifra det andre budsjettet som ble sendt ut da det inneholdt noen feil, 

legger ved et nytt budsjett sammen med denne rapporten. 

Gleder meg til å møte dere alle på møte i februar. 

 

Budsjett for service konferansen 2014

Utgifter
Leie av marinlyst skole 50 kr per persjon per døgn 100kr x 150 stk 15000.-

leder 0.-

nestleder 0.-

sekretær 0.-

kasserer 2500.-

program 7100.-

kafe 17000.-

innkvartering 1000.-

registrering 3335-

info 2000.-

 Budsjeterte totale utgifter 50835.-

Inntekter 
registrering 150 kr per ersjon 150 kr x 150 stk 22500.-

Overnatting 50 kr per natt per persjon 100 kr x 30 stk 3000.-

Kafe overskudd 23000.-

Buseterte totale inntekter 48500.-

Balanse -2335
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Innspill:  

Noe info om nye tall; skolen blir mindre i leie, kun kr: 10 000,-. Må ikke lage ett nytt budsjett 

pga små justeringer.  

Vedtak: Budsjettet for service konferansen 2014 godkjent. 

 

Sluttrapport regionskonventkomiteen 2014 

Internt i komiteen 

Vi har hatt jevnlige møter siden desember 2012. Alle verv ble besatt tidlig og flere områder 

var representert. Møtene ble avhold gjennom Skype for de som bodde langt fra Oslo. Område 

øst, øst 2, vest, nord og sør var representert i konventkomiteen. Siste måneden før konventet 

møttes vi en gang i uka. En og en halv måned før konventet var alle i konvent komiteen fysisk 

samlet.  

Vi laget flere tidløse bannere med NA logo, velkommen og diverse som kan gjenbrukes av 

konventkomiteer sentralt og lokalt. Og disse blir lagret hos litteraturkomiteens lokaler. Slik at 

fremtidige konventkomiteer har tilgang på dette. Nederst på sluttrapporten ligger en oversikt 

over det som er tilgjengelig for lån. Vi har snakket med Litteraturkomiteen og har fått låne 

noen hyller der, så utstyret og bannerne vi brukte kan gjenbrukes av konventkomiteer i hele 

Norge. Tidspunkt og by for konventet var vi tidlig ute med. Vi var en sammensatt komite, 

med de utfordringer det bringer.  Vi er veldig fornøyd samlet sett over det fantastiske 

konventet vi fikk til.  

Forbedringspotensiale, våre anbefalninger til fremtidige konventkomiteer er: Tidlig i 

prosessen bør det være et møtepunkt der alle i komiteen er fysisk tilstede. Så hele 

konventkomiteen føler samhold. Vår erfaring er at de som bodde langt unna hadde problemer 

med å føle seg som en del av konventkomiteen.  

Informasjon bør komme tidligere ut. Facebook siden må opp tidligere, nettside og info flyers 

til våre medlemmer verden over må tidligere opp/ut . Detalj informasjon kom for seint ut. Det 

bør komme rundt fire måneder før konventet.  

Mer detaljerte forbedringspunkter på konventet ligger i rapportene til underkomiteene. Alt av 

sluttrapporter fra underkomiteer og anbefalninger blir lagt på en minnepenn som blir lagret på 

litteraturkomiteens lokaler.  

Selve konventet 

Vi er veldig fornøyd med gjennomføringen av konventet og det kom flere enn forventet. Det 
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var stor servicevillighet og god stemning. 

Det var stor grad av profesjonalitet i de fleste ledd, det kom flere besøkende fra andre land og 

det var ny rekord på antall deltakere. Tilbakemeldinger fra deltakere og vår opplevelse er at 

konventet er hevet til ett høyere nivå.  

Økonomisk sammendrag 

Resultat sett opp mot budsjett er som følger: 

Budsjett   Resultat  

Inntekter 175 200  Resultat Inntekter 240 200 

Kostnader 170 498  Resultat Kostnader 165 800 

Overskudd 4 702  Resultat Overskudd 74 400 

 

Det vises for øvrig til komplett resultatregnskap som vil bli vedlagt denne rapporten, der den 

enkelte underkomites resultat og samlet resultat er spesifisert. 

Årsaken til overskuddets størrelse, er det store antallet deltakere, og svært kostnadsbevisste 

underkomite ledere.  

Samarbeid med regionen 

Som underkomité til regionen har det vært utfordrende på noen punkter. Regionen hadde en 

forventning til en null budsjett. Vi hadde et annet syn på det. Regionen har selvsagt rett til å 

ha sine meninger, men vi synes vi kunne bli hørt. At prinsipper foran personligheter ble fulgt 

bedre. Avklaring på tema «null budsjett» ble gjort av delegatene på EDM. Vi er takknemlig 

for at delegatene tok det videre. Vi håper at regionen tar dette til etterretning og at det blir en 

avklaring på dette temaet sånn at det er klart til eventuelt neste regionskonvent.  

Detaljstyring fra regionen er utfordrende. Det er bra at regionen tar budsjett og økonomi på 

alvor. Det vi opplevde som problematisk var at det ble ytret meninger om våre beslutninger 

uten at regionen sjekket ut med oss med hva som lå bak. Vi opplevde at det var lite tillit til 

den jobben vi gjorde og at det var tvil til beslutningene vi tok ut i fra vår gruppesamvittighet i 

konventkomiteen. Igjen så mener vi selvsagt at regionen er i sin fulle rett til å stille spørsmål, 

men ved å velge en leder, delegeres ansvaret og tilliten for valg og gjennomføring. Andre 

betrodde tjenere i konventkomiteen er også valgt med bakgrunn i kvalifikasjoner i en 

valgprosess og blir derved også delegert ansvar og tillitt.  

Vårt ønske at regionen tar en selvransakelse på disse punktene.  
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Uavhengig av disse utfordringene er vi takknemlig for innspill og erfaring vi har fått fra 

regionen.  

Dagsorden 
 
Selvransakelse i NA Regionen Norge  

Hvor godt har Regionservicekomiteen gjort det i forhold til å gjøre tjeneste ovenfor områdene 

gjennom dette året, og hvordan kan dette gjøres bedre fremover?  

Ordet vil gå rundt og de som ønsker å si noe kan det eventuelt sende ordet vider.  

Nest leder innleder:  

Hva vi gjør, mye, men hva vi kan bli bedre på kommunikasjon i forhold til RKM og 

regionalkomitemedlemmene. 

Innspill: 

 Kjent på aggressivitet og latterliggjøring fra regionsmedlemmer i forhold til at 

RMK utrykker sine områders meninger. Tar selvransakelse på prinsipper foran 

personligheter i egne uttalelser, samt å gjøre plass til RKMene (RKMene 

forsvinner i at tiden brukes til at andre utrykker sine meninger i et knapp 

tidsperspektiv under saker). Kan gå for fort i svingen i behandling av saker, knapp 

tid sendt på dagen, som ved forrige møtes budsjettbehandling. 

 Skummelt å komme som ny RKM på regionen, hvem er møte til for, ikke tid til 

refleksjon, følt seg presset til å stemme over ting man ikke helt vet konsekvensene 

av. 

 Etterlyser tid planning Basic som er et selvransakelses verktøy. Minner om at vi 

tjener gruppene i områdene. 

 Gjør masse gode tjenester, savner at regionen gjør noe mer for de nye 

medlemmene som kommer på regionesmøte. Ta oss tid til å gjøre noe mer en kun 

konkrete saker. 

 Etterlyser mer samstemthet og gruppesamvittighet, etterlyser også Planning Basic.  

 Opplevde mye kaos første gang han kom hit. Underkomiteen gjør mye arbeid. 

Minner om å lytte til områdene, RKMene. Og om at RMKene stiller forberedt. 
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 Kjenner mye frykt, mye nytt og lærere mye. Syns det er vanskelig å ta ordet. 

 Opplever Regionskomiteen som noe som er til for regionskomiteen, istedenfor 

med tanke på bring budskapet videre. 

 Skummelt i begynnelsen å være RKM, slet også med at område ikke interesserte 

seg så mye i regionene. Men det har vært veldig inspirerende, møte folk som 

interesserer seg for service. Vi gjør mye, underkomiteer som arbeider mye. Som 

leder for FU stiller seg til rådighet for områder. 

 Ny RKM fått godt inntrykk i dag og legger til at det er fint at RKM skal løftes litt 

frem. 

 Når det skal gjøre service er det veldig viktig for meg å ha med gud i prosessen og 

huske på hvem vi faktisk tjener, hvorfor og på hvilke måte jeg gjør det. 

Gruppesamvittigheten skal bli styrt av vår høyere makt. Ikke bruke 9. konsept som 

unnskyldning for å få gjennom egenviljen, når gruppesamvittigheten er tydelig. 

Likevel må den lille stemmen bli tatt i mot med åpent sinn. 

 

 Stiller spørsmål ved at det ble stilt spørsmål fra regionen om beslutninger tatt i 

underkomiter, etterlyser delegert tillitt. Om prinsipper foran sterke personligheter. 

 Detaljstyring av underkomiteer kan føre til bitterhet. Balanse med 2 konsept - 

gruppenes beslutninger, 3 konsepter - å delegere tillitt til underkomiteene. Trist 

hvis noen syns det skummelt. Minner RKMene om å være forberedte og minner 

om å kunne forandre meninger hvis annen informasjon foreligger under møte for å 

kunne oppnå consensus. 

 Opplever litt aggressivitet, litt mangel på prinsipper foran personligheter, ellers tatt 

godt imot. 

 Ekkelt å ta avgjørelser når det sitter mange dreven folk som han har mye respekt 

for. Selvransakelse på å være noe mer forberedt. 

 Bratt læringskurve, problematikk at tidsfrister ikke blir holdt og at fakta ikke ligger 

på bordet. Ydmykhet i forhold til retningslinjer. Inspirert meg og motivert meg til 

å lære mer og bli bede. Forskjellige kulturer – kommer fra et område hvor de er 

veldig formelle og strenge på å følge retningslinjer. 
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 Regionens intensjoner veldig bra, ting fungerer bra, kommunikasjon utad og vi 

klare å ivareta nykommer som kommer til felleskapet. Vært med på å revidere 

rettingslinjer – som vi er forpliktet til å følge. Kommer fra et område som følger 

med, stiller høye krav til meg som RKM. Er nøye på det med sak, person og 

retningslinjer. Veldig viktig å kunne kommuniser inn til område, slik at jeg 

kommer med riktig område samvittighet. Viktig at det ikke er meg som person, 

men området sine meninger jeg legger fram. Føler seg til tider latterliggjort, 

hersketeknikker etc. Men har fått en god personlig vekst – ikke så viktig å bli sett 

på som å være kul og bli likt, men å representer området mitt sine meninger. 

Viktig at vi tørr å mene forskjellig ting og puste litt, må være lov å mene 

forskjellige ting og også innrømme at man tok feil. 

Oppsummering: Selvransakelse viktig på hvert møte, eventuelt Planning Basic. Kunne vi 

begynt med det hver gang som start på møte? Se sak 10 hvor vi kanskje blir ening om noe. 

Saker: 

1. Valg 

a) Leder NA regionen Norge (4år rusfritid). Ingen villige 

b) Kasserer NA regionen Norge (4år rusfritid). Ingen villige 

 

2. Kan område vest ta ansvar for regionsmøtet i juni? Det er område øst 2 som har 

ansvaret for junimøtet i utgangspunktet. 

Innspill: Område Vest sin konventleder trakk seg, saken trekkes fra område Vest. 

Beslutning: Møte blir da som tidligere planlagt i område 2, i Drammen. 

 

3. OSSK krever at beslutningen tatt i sak nr 2 fra møtet i Regionsservicekomitéen i 

oktober 2013 annulleres.  Se vedlegg, nederst i dette referatet.  

Innspill: Handler kun om at forrige beslutning ble fattet på feil grunnlag i forhold til hva 

som står i rettingslinjene i dag, står ikke noe om dette i de økonomiske, men noe i 

hovedretningslinjene. 

Beslutning: Vedtak fra forrige møte annulleres. 
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4. "Skal vi ha konsensus eller simpelt flertall under budsjettforhandlinger?  Vedtak 

bør inn i retningslinjene." 

Innspill:  

 Hva gjøres på områdene i dag? Øst og Nord simpelt flertall når det gjelder budsjett 

og regnskap. Område Sør ikke definert, tror praksis er simpelt flertall. Midt, Vest, 

Øst 2 praktiserer Consensus. 

Hva skjer ved ikke oppnådd consensus? Stopper pengeflyten opp? Det kan ta for 

mange møter, vi har kun 3 møter i året. Kan ikke betale ut budsjettet hvis det ikke er 

godkjent.  

 Det legges vekt på at dette (simpelt flertall) gjelder kun styringsdokument og ikke 

vedtak i saker.  

 Det finnes mulighet til å oppnå consensus ved å gjøre noen mindre endringer i 

saken slik at alle kan stemme for eller eventuelt avstå fra å stemme.  

 Faren er at en kan stoppe hele budsjettet.  

 Det minnes om at budsjettet kan revideres en gang til samme hvordan det blir 

avgjort. 

Beslutning: Budsjett og regnskap godkjennes ved simpelt flertall. 

5.  Revidert budsjett 2014/ gjennomgang og formell godkjennelse av regnskap 2013. 

Budsjett 2014 
Hva UT   INN 

        

        

Bidrag fra områder     kr 150 000,00 

Litteratur salg     kr 200 000,00 

Leder kr 10 000,00     

Nestleder kr 10 000,00     

Sekretær kr 1 500,00     

Kasserer kr 7 000,00     

Vara- sekretær kr 3 400,00     

Vara- kasserer kr 3 000,00     

Delegat kr 3 000,00     

Vara- delegat kr 32 242,00     
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2. vara- delegat kr 3 000,00     

Telefonkom. kr 20 000,00     

Webkom. kr 10 000,00     

Oversettelseskom. kr 4 230,00     

Fellesskapsutv.kom. kr 58 000,00     

Postboks kr 1 200,00     

Lokaler kr 10 000,00     

Service konferanse kr 35 000,00   35000 

Støtte ubemidl. Områder kr 10 000,00     

EDM kr 30 000,00     

NAWS kr 70 000,00     

Totalt kr 321 572,00   kr 385 000,00 

        

Resultat     kr 63 428,00 
 

Innspill:  

Gode tilbakemelding til varakasserer om en veldig god jobb, rettet opp i budsjettet, vist tall 

opp mot hverandre (egen fil sendt ut med samledokumentet som viser budsjett fra i fjor 

oppimot virkelig brukt for 2013, regnskapstall), oversiktlig og informativt. 

 

Beslutning: Revidert budsjettet for 2014 godkjennes ved consensus. 

 

Regnskapet:  

Består av filen Kassabalanse; det etterlyses manglende bilagsnr.?  

Det bemerkes at Litteraturkomiteen ikke bidro med noe i 2013. Svar: Dette grunner i pris-

settingen, utregningsnøkkel, og store utgifter ved flytting, satt over penger i dag fra 2013.  

 

Beslutning: Vi flytter godkjennelse av regnskap 2013 til juni 2014 da vara-kasserer er 

tilbake. Og vara-kassere får svart på  innspill om blant annet etterlysning av bilagsføring. 

 

6.  Endring av nåværende møte-format fra en til to dager (avgjøres ved konsensus i 

dag). 

Innspill:  

 Ja, til to dager som prøveordning. 

 Om vi kunne 1 gang i året ta møte over to dager og de to andre møtene på en dag.  

 Nei, til 2 dager pga kostnadene ved reiseutgifter sier 2 av områdene. 
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 Ja, så fremt at møtetiden blir brukt effektivt og dagene blir brukt, eventuelt kutte 

ned på gruppe-rapporteringen. 

 Eventuelt effektivisering, hva bruker vi tiden på? Og kostnadene kan bli store for 

område som kjøer mange mil hver vei. 

 Prøve periode med å ta vekke rapporteringen, må lese dem selv før møte, og heller 

bruke tiden på saker. Heller stille spørsmål til hverandre enn å lese rapportene. Sak 

7 burde ha vært før denne. 

 Ingen consensus ser det ut til i dag. 

 Gjøre noe med møteformatet som tilhører neste sak 7. Ikke låse oss til sterke 

tidsrammer, ikke bli ferdig med saker. Noen som kommer langveisfra blir hele 

helgen allikevel. 

 Kan vi bruke Planning Basic på dette og at vi tar dette på neste møte som vi da tar 

over to dager.  

Bruke planning Basic på sak 6 og 7 på neste møte som da går over to dager. 

 

Beslutning: På neste møte droppe grupperapportering (opplesing) og bruker Planning Basic 

og kun et dags møte. Rapportene skal være lest før møte og de enkelte drar bare ut 

høydepunktet eventuelle spørsmål og svar. 

 

7. Hvordan kan rapporteringer og beslutningsprosessen bli effektiv? 

Se sak ovenfor nr.6 

 

8. Er det behov i det norske felleskapet for revidering av nåværende oversettelse av 12 

konsepter?  

 Område Øst ønsker dette da de syns de som er nå er, er tunge å lese samt at en 

frivillig har meldt seg til denne jobben 

 Prioriteringslista til oversettelse etterlyses. 

 Oversettelse har ingen helt fast prioriteringsliste, ting kommer under veis. De kan 

ikke si hva de skal gjøre for et år framover.  

 Alle underkomiteer skal levere en arbeidsliste en gang i året i følge rettingslinjene. 

 Skal de revideres her hvis det tar flere år før de kommer i trykkeriet, hva med 

tilgang til ressurser til dette. 

 Noen mener det er andre behov. 

 Ja, hvis det er resurser til det. 
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 Det påpekes at dette er komitearbeid og ikke sololøp, og andre ting som bør ha 

høyere prioriteringer. Mener at revidering av konseptene bør komme lavere ned på 

listen. 

 Bemerkelse om at ett område detaljstyrer en underkomiteen. Gruppesamvittigheten 

tilsier at det er ja til at oversettelseskomiteen får revidere konseptene da det er kun 

et område imot. 

 En RKM ber om prioritert liste om hva de skal gjøre fremover fra alle 

underkomiteene til neste møte. 

 

Beslutning:  

Ingen consensus om det er behov for revidering av nåværende oversettelse av 12 konsepter, 

da en RKM setter spørsmål ved prioriteringen til oversettelseskomiteen.  

Saken går videre til neste møte hvor alle underkomiteer bes om å ha satt opp en oversikt over 

hva deres respektive underkomiteer skal arbeide med utover det neste året.  

 

9. Telefonkomiteen ber om økonomiske retningslinjer for betrodde tjenere i alle 

komiteene. 

 

Ingen tid til denne saken i dag, går videre til neste møte. 

 

10. Planning Basic? 

 

Skal brukes neste gang se sak 6. 

 

 

Neste møte: I område Øst 2, Drammen den14 juni 2014 
 

 

Vedlegg til saker: 

Sak til NA Regionservicekomité møte 08.02.14 

Område Sør ønsker å melde inn sak til neste servicemøte i Regionen Norge.  Saken har vært 

oppe i Område Sør der alle gruppene ber om at OSSKs Regionskomitémedlem tar saken 

videre til Regionen 

OSSK krever at beslutningen tatt i sak nr 2 fra møtet i Regionsservicekomitéen i 

oktober 2013 annulleres.   
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Grunnlaget for dette er at beslutningen som ble fattet ble gjort på tvers av retningslinjene for 

Regionen.  Vedtaket gjaldt godkjenning av budsjett for 2014.  Det var ikke konsensus i saken, 

og beslutningen om å godkjenne budsjettet ble gjort med simpelt flertall.  

I følge retningslinjene for beslutninger gjort i Regionskomitéen er det bare ved valg man 

avgjør saker med simpelt flertall.  

 

Gjenstående tjenestetid på verv i regionen: 

Leder, ledig 

Nestleder, oktober 2014 

Kasserer, ledig 

Vara kasserer, februar 2014, ledig 

Sekretær, oktober 2014 

Vara sekretær, juni 2015 

Delegaten, juni 2014 

Varadelegat, juni 2014 

2. varadelegat, oktober 2014 

Leder Oversettelse, juni 2014 

Leder FU, oktober 2015 

Nestleder FU, ledig 

Leder Litteratur, oktober 2015 

Leder Telefon, februar 2015 

Leder Web, juni 2014 

 


