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Referat for regions møte den 14 juni 2014 

Presentasjonsrunde: 

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

Vest, RKM Midt, RKM Nord, RKM Øst, RKM Øst2, Vara RKM Øst2, Vara delegat, 

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

Leder Telefon. Nestleder litteratur, 3 Kaffekoker og en observatør. 

Sinnsrobønnen 

Stille stund. 

NA s 12 tradisjoner, konsepter og visjoner lest. 

Post: 2 bankutskrifter, 2 NAWS brev. 

Kasserer: Saldo per 13. juni 2014 er kr: 266 748,74 

Referat; Fra sist lest og godkjent. 

Kommentarer til agenda:  

 Sak 8 trekkes, se vedlegg fra telefonkomiteen.  

 Sak 4 flyttes til sak 11. 

 Vedr. sak ang Planning Basic (PB) kommer diverse innspill:  

- Problemstillinger sendes ut til alle i forkant av møte, slik at alle områder kan 

forberede et svar, og PB brukes slik at områdene kan dele erfaring.  

- Vi må kjøre et par møter med PB slik at vi finner en effektiv form. Hensikten med 

PB skulle blant annet være å effektivisere møtene.  

- Noe uenigheter/misforståelser vedrørende hvordan PB var tenkt brukt til dette 

møtet.  

- Oppsummering: Til slutt på dette møtet evalueres dagens møte, og hvorvidt denne 

bruken av PB var effektiv, eller om regionsmøtet må gå på 2 dager.  

Agenda godkjent. 
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Rapporteringer 

Interimsstyre 

 

Nestleder 

Siden forrige møtet har jeg lest mail daglig, hatt litt kontakt med varadelegat. Jeg har fått gode 

tips av han om hvordan jeg skal gjennomføre spørsmål/svar sekvensen   

Jeg har videre satt opp ett sammendrag over hva de forskjellige områdene eller de andre 

regionskomitemedlemmene lurer på, eller ønsker å høre andres erfaringer om. Jeg tar 

utgangspunkt i dette sammendraget ved gjennomføringen av spørsmål/svar runden. 

Videre har jeg satt opp dagsorden og hatt litt kontakt med sekretær ifht dette. 

Jeg har samtalt med tidligere leder i Regionen (Otto) og nåværende leder i litteratur i forhold 

til pengekrav som tidligere leder for regionskomteen har mottatt. Det er nødvendig å se på 

rutinene til regionskomiteen når det gjelder organisasjonsnummer og kontaktperson. I dette 

tilfelle har kontaktpersonen blitt stående og fått et økonomisk krav/inkassovarsel mot seg.  

Etter å ha vært i tenkeboksen er jeg kommet fram til at jeg ønsker å stille som kandidat til valg 

når det gjelder ledervervet i regionskomiteen..  

Vi ses i Drammen  

Sekretær 

Har hatt kontakt med nestleder og varakasserer. Skrevet referatet fra forrige møte og laget 

samledokument for dette møte.  

Kasserer / Vara-kasserer 

Ikke levert rapport i tide. 

Områdene: 

Område Nord 

Vi avholdt områdemøte i april der vi var 3 grupper tilstede: Harstad, Evenskjer og Tromsø. 

Det har over lengre tid vert få grupper representert i området, grunnen til det er blant annet 

dårlig økonomi. Området har derfor vedtatt at de kan dekke reise utgifter til gruppene samt at 

vi skal ha områdemøtene ut i området. Dette for at flere skal få muligheten til å være med på 

områdemøtene, bygge opp fellesskapet og gjøre området sterkere. Gruppene er i vekst, men 

enkelte grupper har lite service villige og det blir ofte de samme som gjør service. Flere 

grupper har startet opp med tema møter med trinn, tradisjoner og basic text.  
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Konventkomiteen er godt i gang med forberedelsene til konventet den 27-29 juni. Som finner 

sted på Grønåsen skole. Vi gleder oss alle til dette  

På sist områdemøte ble det besluttet at sende de 4 nye faste medlemmene av området på 

service konferansen. De kom tilbake med ny giv og engasjement og har satt opp forslag og 

mål som området og gruppene kan jobbe med. Dette er noe vi skal se nærmere på neste 

områdemøte.  

Selvransakelse på slutten av områdemøte: Alle er veldig fornøyde med dagens områdemøte. 

Det ble tatt viktige beslutninger, vi bestemte oss for å avholde regionsmøte i juni, 2015 og 

neste områdemøte i Tromsø. Dette er fordi vi alle har et stort ønske og er interessert i å bygge 

opp et sterkt område Nord. Vi ønsker å inkludere flere grupper og få sterke hjemmegrupper. 

Vi jobber sammen som en gruppe, og det er massevis av rom, både for hverandre og til 

forbedringer. Vi er enda i en innkjøringsprosess, og kan tenke mer på struktur og effektivitet, 

dette trenger vi å bli mere bevisst på. Det som vi også kan bli flinkere er å stille mere 

forberedt til møtene, dette gjelder i forhold til papirer,- å ha tilgjengelig oversikt over struktur 

og informasjon.  Samt at vi alle må lese seg opp på rapportene. Det viktige er at vi jobber 

sammen. Dette er vi flinke til! Vi må også sette av mer tid til observatørene, vi er alle så 

takknemlige for at de kommer og er interessert i det vi holder på med. Vi skal lage en oversikt 

til dem over NA-strukturen samt begrep, ord og utrykk til dem sånn at det er lettere å følge 

tråden i det vi holder på med. 

IKS RKM og Vara-RKM ONSK    

Område Midt 

Starter OMSK møtene med å lese: 

1. NA's visjon for tjeneste.  

2. NA's 12 tradisjoner (kortversjon). 

3. En betrodd tjener deler sin forståelse av valgt konsept (kronologisk) 

1. Økonomisk status OMSK konto kr 43 000,- og konvent konto kr 7600,- 

 Sendt kr 5000,- til Regionen. 

2.  

a) Servicevillighet i OMSK 

 Verv besatt og annet i OMSK: valgt ny nestleder.   

 Ledige verv OMSK: vara sekretær, vara kasserer og vara RKM.  
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 Godt oppmøte av GSR fra gruppene i OMSK, og gruppesamvittighet på siste møte var 

at det var en enighet om en god atmosfære på områdemøtene. Tjenende og ikke 

styrende samt veldig lærerikt. God struktur i møtene samt effektivt. Siden forrige 

Regions møte har OMSK avholdt 2 områdemøter (annen hver måned). 

b) Rapport konventleder: God framdrift. Har møtt på noen utfordringer som blant annet 

leder for en underkomite trakk seg. Konventkomiteen taklet dette bra og sammen har vi fått 

ferdig denne komiteens ansvar- altså ingen leder. Det er fortsatt ledige verv som nestleder, 

vara kasserer og vara sekretær. 6-8 juni er det OMSK konvent og leder ønsker alle hjertelig 

velkommen. 

c) Rapport OI/HI: Leder trakk seg grunnet flytting, så OI/HI har kun nestleder. Sliter noe 

med servicevilligheten. Underkomite OI/HI Møre og Romsdal har derimot mye 

servicevillighet. De mener årsaken er fordi de oppfordrer alle til å være med som 

observatører, og da blir mange med i service.  

d) OMSK leder hadde en presentasjon rundt nytt servicesystem 

fra World service. Det var stor interesse på OMSK møtet, og bred enighet om at dette virket 

meget bra. Alle fikk en internettadresse slik at alle har mulighet til å lese mere om dette nye 

servicesystemet. 

Generell rapport fra gruppene i OMSK: 

 Verbesatt og lignende i gruppene i OMSK: Gruppene rapporterer om stort sett god 

servicevillighet og noen steder vekst i gruppene.  

 Møteform og hvilken type møter: ofte temabasert: Bare for i dag, innleder om tema, 

lese valgt litteratur etc. 

 Økonomisk status: Alle gruppene rapporterer at de er i pluss unntatt kvinnegruppen 

som er en nyopprettet gruppe. 

5. Generelt 

a. Hva fungerer bra: God atmosfære og struktur på områdemøtene. Tjenende og ikke 

styrende. 

b. Hva fungerer dårlig: Blir brukt mye tid på rapportering, som vi prøvde på å kutte ned på 

forrige områdemøte. 

6. Nominasjon til Regionen:  
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 Bill nominert som delegat for Norge av OMSK 

Kjærlig service RKM OMSK 

 

Område Vest 

Økonomi per d.d : 29 170 ; 

           Oi/hi konto: 3 870 ; 

OVSK har da den store gleden av å kunne briljere med ny kasserer Har fremdeles ledige verv 

Nestleder og sekretær 

Vi stiller mannsterk og har mange observatører på dette område møte.  

Starter med å lese konsepter og tok en selvransakelse for området.  

Frihets gruppen Strand har hatt læredag, det var i hovedsak Oi/Hi presentasjon og vekke NA 

medlemmers interesse for service. Gruppen fikk 1500 i støtte til kaffe/mat og lokaler på 

læredagen. Det er dårlig økonomi i gruppa, de har høy husleie med mener det er egnet og 

gode lokaler. OVSK har innvilget å betale reise for GSR til områdemøte i en startfase på 2 

ganger. 

I NA Bergen ruller det som før, det har blitt stengt 1 møte i NA Bergen, grunnet manglende 

oppmøte og service villighet. Vi har i NA Bergen hatt problemer med at det ikke er blitt lås 

opp på møter…..dette MÅ jo ikke skje, så derfor valgte de legge ned et møte, å heller 

fokusere på de 2 andre møtene som holdes i samme lokaler.  

Na Haugesund  har hatt en uenighet rundt folk som går på subutex som deler på møtet.  Det er 

også blitt eksludert et medlem; vedkommende laget uro i gruppen, ruset på alle møter i 1 1/2 

år, brudd på anonymitet, folk forlot gruppen. Dette har de tatt opp på gruppesaks møter.  

OI/HI:  Hilde gikk av som OI/HI leder og Ken ble valgt enstemmig inn som ny leder. 

Det jobbes i disse dager med å lage god struktur i komiteen, det er også startet en under 

komitee i Stavanger   

Det jobbes stadig med å komme inn i fengslet….men vi er langt fra i mål. 

Oi/Hi blir stadig oftere kontaktet av stat og kommune som ønsker å info om NA. VI følger 

opp vider oppdrag som møter på Askøy osv. Det er kommet en ny 12 trinns klinikk på Fana, 

vi har vært å hatt en Hi presentasjon.  

Gleder oss til å se dere igjen i Drammen   

IKT Vara RKM og RKM  
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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. 

Forrige områdemøte hadde vi gruppe selvransakelse etter planning basic.  

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

RKM og Vara RKM organiserer og ordner klart til områdemøte i Juni. 

Det har vært flere arrangementer, blant annet et vellykket treff i Horten. 

Det vil bli arrangert OI - HI Læredag i Kongsberg 24. Mai. 

I kjærlig service RKM OØ2SK og VARA RKM OØ2SK 

oosk2@nanorge.org 

 

Område Øst 

Hei. 

Nå gleder vi oss allerede til nytt regionsmøte. Området vårt kommuniserer godt med 

hverandre. 

Hi og Oi har ett godt samarbeid. Vi er nå så heldige og kunne rapportere at vi har fått i gang 

møter månedlig i kvinnefengselet Bretvedt. Og har nå snart to kvinnefengsler hvor vi gjør HI 

arbeid. 

Vi har flere nominasjoner til regionen denne gangen. FU, Oversettelse og delegat verv. 

Vi har stor servicevillighet om dagen og vi har fått leder til konvent, så da blir det konvent i år 

også. Ellers er det som det pleier i område øst. 

IKS RKM  og VARA RKM  

 

Område Sør 

Ikke levert rapport i tide, og ikke representer på dette møte. 

Delegatene 

Hei, Se vedlagte rapporter ang. våre to siste oppdrag (PDF rapporter sendt ut til alle 

regionsmedlemmer). Ellers kan man se under Informasjon fra delegaten under Nyhetsbrev fra 

delegatene på NA Norge sin hjemmeside. 

mailto:oosk2@noanorge.org
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Vemodig at min periode på 6år som delegat er over. Denne tiden har gått fort og jeg ser 

tilbake på denne tiden i stor takknemlighet over hva jeg har fått vært en del av. Jeg føler jeg 

nå har fått en utdannelse i NA's servicestruktur og hvordan jeg kan bidra for å få løftet frem 

de åndelige prinsippene i vårt program. 

Jeg vil gjøre meg selv tilgjengelig for ytterligere tjeneste i NA og håper jeg lever til jeg får se 

et gruppestyrt, prosjektbasert servicesystem i NA. 

Klem fra Delegaten 

 

Under komiteer 

Litteraturkomiteen  

Rapport fra Litteraturkomiteen, sommer, 2014 

Økonomi 

Vi har på flere områder evaluert hvordan vi best mulig kan skape resurser og ivareta de  

midlene vi besitter, men en ting som også bør få prioritet er de menneskelige resursene vi 

disponerer og hvordan vi ivaretar dem. En ting som gjør jobben til kasserer vanskeligere enn  

nødvendig, er at navn på bestiller og navn på betaler sjeldent stemmer overens. Ta med  

tilbake til gruppene (en gang til) at innbetalinger MÅ MERKES MED FAKTURANUMMER.  

Mystiske innbetalinger uten tilhørighet risikerer å bli purret på nytt og vi bruker masse energi 

og tjenestevillighet som trengs andre steder. Gruppens konto risikerer og bli stengt og tilslutt 

er det kanskje en nykommer som ikke får nøkkelring fordi vi ikke får behandlet bestillingen. 

Omlegningen til nettbutikk 

Ting tar litt tid, vi står nå ovenfor en utfordring med at mammuts nettbutikkløsning ikke kan 

beregne fraktkostnader automatisk. Vi har vurdert flere løsninger på dette problemet. Og  

funnet ut at det enkleste og mest rettferdige er og legge på / bake inn en estimert frakt i prisen 

på varen. Alternativet med ekspedisjonsgebyr blir igjen veldig urettferdig for  

privatkunder. Hvis noen har sterke meninger vil vi gjerne høre dem. Med mindre det blir en 

sak vil vi bake inn frakt i prisene. 

Endring av priser 

Vi har nylig oppdaget at en prisjustering i fra WSO Europa, har ført til at vi ligger under den 

fortjenesten regionen har satt som krav for vår virksomhet. Vi har i den anledning hatt en 

gjennomgang av en mengde varer og jobber for å runde av priser. Et sted det var betydelig  

avvik var på tri-plated mynter. Disse skal egentlig koste 315 kr. Vårt forslag markedsstrategis  

er å holde den på 300 kr som er en rund sum. Og heller justere prisen på bronsemynten 

marginalt opp. Den store avstanden i pris, er allerede et hinder for salget av de fargede  



8 
 

myntene. Vi tror det vil være best for salget om vi ikke øker den. Nøkkelringer går også litt  

opp til 10 kr. Ip'er som nå koster 3- 4 og 5 kr vil nå alle koste 5 kr. Varer mellom 5 og 10 kr  

rundes opp til 10. varer mellom 75 og 100 kr rundes opp til 100 kr. Varer som legger seg rett  

over 100, 200, 300 etc. vurderes rundet ned. Vi tror at dette vil føre til økt salg, vi evaluerer 

endringer og tar høyde for at det skal justeres priser igjen i vinter. PS. det er en to timers jobb 

bare å endre prisene på myntene, da hver enkelt må endres separat. Jobben medfører gnagsår 

og redusert motivasjon. 

Klager 

Vi er ikke helt der vi ønsker i forhold til leveringstid. Vi har store utfordringer med å drive  

utsalg komitearbeid, kundebehandling, og bestillingsbehandling i samme innboksen. Det har 

ved flere anledninger gått rot i systemet. Dette beklager vi. Vi ser frem til å flytte alle 

bestillinger over i en nettbutikk. Det vil redusere arbeidsmengden vår med over 50% og flytte  

risikoen for feil vekk fra databehandling hos oss. Dette vil lette trykket betraktelig. 

Håndboka 

Er under revidering. Verveskrivelsene evalueres oppgaver fordeles og noen rutiner endres. Vi 

lærer av det vi gjør og tar med erfaringer inn i revisjonen. 

Roll up 

Roll up er levert og vi vises for første gang på Bragdøya. 

Møtelista 

Møtelista er klargjort for trykk og blir gjort tilgjengelig til høsten. Filene er nå lagret og 

innført i vår digitale sky som ivaretar all informasjon som bør videreformidles til neste 

komite. 

Verv 

Vi begynner og bli så mange som vi ønsker å være i en ideel komite. Flere kommer til. Vi  

oppretter ande vara pakkeansvarlig for å ha 3 pakkelag til høsten. Opplæring av pakkelag 2 

skal gjennomføres i dag. For å være med å pakke i komiteen kreves det at man fyller kravene i 

vervbeskrivelsen som pakker og at man blir valgt inn av komiteen. Jeg ønsker og tydeliggjøre 

dette så vi ikke trenger å verken bryte retningslinjene eller avviste tjenestevillige medlemmer 

som kommer til oss. 

Med takk for at vi får lov til å tjene, 

Thomas W, Stian T og Lars Erik E 

 

Oversettelseskomiteen 

Oversettelsesplaner for 2014 og 2015:  
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 Living Clean the journey continues, som er gjennomgått og på vei til korrekturleser 

 Eventuell revidereing av de 12 konsepter 

 Revidering av Introduksjon til NA gruppen over fra service brosjyre til 

tilfriskningsbrosyre 

 World service Bulletiner som Tyveri av NA midler og Åpne og lukkete møter. Vil bli 

lagt ut på Web siden 

Oversettelseskomiteen har nominert Siri som leder i denne komiteen.  

Avtroppende leder takker for seg og er glad for den tjenesten jeg har fått gjort i denne 

komiteen, og samtidig lettet over å gå av, da jeg har opplevd det som veldig tungt å ha sittet 

på regionsmøtene og følt trakkasering fra Område Sør helt siden Sinnsrobønnen ble forandret. 

Hvis rapportene fra oss hadde blitt lest så hadde kanskje RKMen sett at vi har rapportert hver 

eneste gang hva for noen prosjekter vi holdt på med. 

Jeg håper at den neste leder som blir valgt slipper å oppleve det samme, da det er ikke slik det 

skal være å gjøre service. Referer til anonymitetsprinsippet. 

Med vennlig hilsen 

Avtroppeende leder og Nestleder 

Web-komiteen  

JUNI 2014 – RAPPORT FRA WEB-KOMITÉEN 

Web-komiteen får mange henvendelser fra rusavhengige som sliter, og vi får mange 

henvendelser fra offentlige institusjoner som ønsker informasjon om NA. Det er ofte første 

kontakt punkt med NA både for enkelt personer og for institusjoner. Vi har derfor lagt mye 

vekt på at henvendelser skal bli besvart rask (i løpet av 24 timer) og på riktig måte. Vi har hatt 

en del vanskeligheter med å få kontakt med riktige personer i H&I. og O.I i de forskjellige 

områder. Dette kan gi et negativt inntrykk av NA. Web-komiteen er helt avhengig å ha 

oppdater informasjon om hvem som er leder/kontakt punkt for de ulike komiteer i de 

forskjellige områdene. Vi har selv opprettet et nytt verv i komiteen som er koordinator, som 

vil ha hovedansvaret for at e-poster blir videresendt til riktig person. Vi trenger informasjon 

fra de ulike komiteene i områdene. Om det blir byttet leder osv. må web-komiteen få beskjed. 

Dette er noe RKM’ene må ta med hjem og informere om. 

Vi har vært i kontakt med telefonkomiteen og har satt av tid til møte for å få i gang et 

samarbeid, og utveksle erfaring. 

Etter forrige regions møte fikk vi en anbefaling om hvilket firma vi skulle bruke til web-

support, noe vi fulgte. Vi har nå fått i gang en avtale, og dette er betryggende og virker bra. 



10 
 

Han har nå hjulpet oss med noen oppdateringer som vi ikke ønsket å gjøre selv. 

Diverse speak ligger ute på nett under ”For medlemmer” menyen. Vi innhenter bekreftelser 

fra speaker før vi legger ut speak fra våre konventer/treff.  

Vi klarer ikke å komme i kontakt ved vedkommende som sitter på CD/filer fra tidligere 

konventer, dette trenger vi hjelp til. Vi ønsker å legge ut så mye som mulig slik at disse kan 

bli tilgjengelig for alle rusavhengige. 

Web-komitéen består i dag av 5 medlemmer, vi har leder, nest-leder, kasserer, sekretær og 

koordinator. Vi gjennomfører alle komité-møtene ved hjelp av videokonferanse, noe som 

fungere bra. Alle medlemmene er positive til dette. Det sparer også NA for mange penger, da 

det er gratis og kjøregodtgjørelsen i NA blir kostbar. Vi oppfordrer og ønsker at andre 

komitéer tar kontakt med oss slik at vi kan dele erfaring om hvordan vi setter opp gratis 

videokonferanse. 

Ta kontakt med web-komitéen, webmaster@nanorge.org 

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 under fanen ”For 

medlemmer”.  

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

Vi jobber med å få en ny versjon av ”Bare for i dag” på nett som tilsvarer den som ligger på 

svenske siden. Slik det er i dag kreves det mye reassureres fra oss i komiteen. Som alle vet har 

det kommet en nye utgave av boken hvor det er en del endringer, og vi må nå gjøre alt 

manuelt. 

Samarbeid med www.nasverige.org er i gang. 

Vi ser også på hvordan vi kan lage www.nanorge.org mer mobil vennlig, da vi ser på 

statistikken at mange bruker sidene våre fra disse. 

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 

I kjærlig service Henning Leder web-komiteen 

Telefonkomiteen 

Hei igjen, vi i tlf.komiteen hadde møte i går 12.05.14. Vi var 6 stk. til stede og hadde ett 

givende møte med god agenda: Bringe budskapet videre. 

Tlf.komiteen deltok på Servicekonferansen, tross lav oppslutning om workshop vervet vi 2 

mailto:webmaster@nanorge.org
http://www.nanorge.org/bfid
http://www.nasverige.org/
http://www.nanorge.org/
mailto:webmaster@nanorge.org
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nye tlf.vakter. Vi er nå godt dekket inn med tlf.vakter i 3 områder og har gitt beskjed til 

Område Vest Bergen om at de vil få muligheten når behovet oppstår for fornyelse av vakter, 

dette for å opprettholde de vi har med vakter minst en gang om året, pga. opplæring og 

vedlikehold. 

Tlf.komiteen deltar på konventene i Trondheim og Tromsø, utgifter blir kun dekket til 

Trondheim, bestemt i komiteen for å begrense bruken av betrodde midler. Tromsøkonventet 

dekkes frivillig av medlemmer som skal dit uansett, STOR TAKK 

I forbindelse med den årlige evaluering og arbeidsplan har jeg som leder utarbeidet statistikk 

for en 10 ukers periode i fjor og en for 2014, disse viser at til tross for mere mailtrafikk så 

holder tlf.anrop og sms en stabil linje. 

 

2014:10 uker  31 anrop i åpningstid og 26 sms 

               14 ang .møtetider, sted og møteform 

               5  ang. generell info 

               6  ang. ønske om følge til møte event. medlem 

               2  ang. O/I oppdrag 

SMSer blir besvart der vi oppnår kontakt og gjelder alle typer henvendelser også pårørende 

som søker info til andre. Svært nyttig for mange. 

I tillegg sjekker vi mail daglig og besvarer/videresender disse etter beste evne. 

Vi sender nå ut skjema til alle grupper med info og verveskjema for 12trinnsfrivillige i alle 

deler av landet. Så håper vi på mange tilbakesendte skjemaer og nye frivillige. Kontakt på 

mail og post vil også begrense komiteens utgifter til konventreiser. 

Neste møte i tlf.komiteen er 11.08.2014,deretter møte i okt. 

med vennlig hilsen alle oss i tlf.komiteen 

 

Felleskapsutviklingskomiteen 

Hei :) FU  var med på lære dag på Jørpeland i mars, tema var tradisjonene og oppstart av 

HI/OI avdeling i Stavanger/Jørpeland området. Det var stor oppslutning om dagen, 

Haugesund og Bergen var også representert. Vi fikk positive tilbakemeldinger. FU var 

ansvarlig for to workshop`er på Sørviskonferansen. Tema: HI/OI og NA struktur, Vi fikk 

positive tilbakemeldinger. 

Kommende oppdrag: FU skal bidra ved jubileumsseminaret på Rica maritim 

Haugesund + læredag i tradisjoner i tiden12-15 juni. 
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Og Workshop i tradisjonene ved område nord sitt konvent 27-29 juni. 

Har også forespørsel om en tur til i nord, men den er ikke konkretisert 

foreløpig. 

Gleder meg til å se dere alle :)) 

 

Servicekonferansen 2014 

Evalueringsrapport fra servicekonferansen til regionen 

Da var servicekonferansen for 2014 gjennomført og de siste møtene holdt. 

Vi i komiteen er veldig fornøyde med gjennomføringen av konferansen og konkluderer med 

at dette var bra konferanse og vi er stolte av den jobben som vi i komiteen gjorde. 

Vi fikk også mange gode tilbakemeldinger under og etter konferansen. 

Vi kalkulerte med ca. 150 registrerte og det kom 147 som registrerte seg så der traff vi rimelig 

bra men Skulle jo ønsket at vi var dobbelt så mange ¨minst¨ og vi savnet folket fra område 

sør. 

Det var ting som kunne vært gjort annerledes i henhold til program hvor møter (bulket) så det 

får vi ta lærdom av. 

Økonomisk gikk konferansen også bra, vi sitter igjen med et overskudd på litt over ti tusen kr 

etter alle utgifter er betalt. 

Disse pengene har vi i komiteen et ønske om at vi sender til would bord slik at de får midler 

til og dra på felleskapsutvikling til regioner som ikke kan finansiere dette selv. 

Legger ved et regnskap som viser hva og hvordan pengene har blitt brukt, vi har også tilbake 

ført de pengene vi ¨lånte¨ av regionen resten står på servicekonferansens konto for betaling av 

leie for skolen og eventuelt overføring til would bord. 

Jeg vil takke alle som deltok i komiteens arbeid og alle som kom på kom på konferansen og 

gjorde dette til en fin happening. 

I kjærlig service leder for servicekonferansen 2014 

Servicekonferansen   

2014   

Resultatregnskap   

Registrering terminal  kr             10 570,00 
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Registrering kontanter kr             13 618,00 

Inntekter registrering kr             24 188,00 

Kafe terminal  kr               3 045,00 

Kafe kontanter kr             16 391,00 

Inntekter kafe  kr             19 436,00 

Sum inntekter  kr             43 624,00 

 

Kostnader 

  

Leie skole  kr           -10 000,00 

Innkjøp av driftsmateriell til kafe kr           -12 800,00 

Deltakerkort  kr             -1 006,00 

Reisepenger  kr             -6 560,00 

Utlegg  kr             -1 644,70 

Litteraturkomitè  kr                 -700,00 

bankgebyr kr                 -101,40 

Sum kostnader kr           -32 812,10 

Resultat (overskudd)  kr             10 811,90 

 

Balanse 

  

Innskudd bank 27.05.2014  kr             57 952,60 

Fordringer  kr                            -   

Omløpsmidler  kr             57 952,60 

Eiendeler  kr             57 952,60 
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Kortsiktig gjeld 

  

LM tilskudd NA region Norge  kr           -35 000,00 

Leie skole  kr           -10 000,00 

Utlegg til betaling kr             -2 140,70 

Gjeld kr           -47 140,70 

Egenkapital (overskudd) kr           -10 811,90 

Gjeld og egenkapital  kr           -57 952,60 

Avstemming 0 

 

 

Spørsmål og svar fra alle i komiteen, områder, underkomiteer og delegat: 

Spørsmål og svar til nestleder: Ingen.  

Spørsmål og svar til Sekretær: Det har aldri fungert bedre i regionen vedrørende 

sekretæroppgavene.  

Spørsmål og svar til Område Nord: Innspill om å bruke teknologi slik som Skype/Google 

hang-up for område møtene. Bra at det er besluttet å ha regionsmøte i nord juni 2015.  

Spørsmål og svar til Område Midt: Ingen. 

Spørsmål og svar til Område Vest. Ingen. 

Spørsmål og svar til Område Øst 2: Ingen. 

Spørsmål og svar til Område Øst: Ingen. 

Spørsmål og svar til Delegatene:  

Spørsmål vedr EDM møte; Er det mulig å få et større bilde av brainstormingen som ble 

foretatt? Delegatene skal ordne dette.  
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Spørsmål vedrørende økonomien i NAWS. Hva er konsekvensen ved at hver region bør bidra 

med 100 dollar, men snittet er på 17 dollar. Konsekvensen er blant annet at litteraturprisene 

vil gå opp 15% og at World Service og World Board ikke vil ha mulighet til å gjøre så mye 

service i utviklingsland som sliter. 

Innspill på at det er positivt at delegatene tar med seg spørsmål/svar erfaringer fra EDM og 

andre regioner. Det meldes om interesse for at eventuelle ledige serviceverv i EDM opplyses i 

NA regionen Norge. Alle kan være med å bidra.  

Spørsmål og svar til WEB komiteen:  

Det er positivt at det opplyses om muligheten til å bruke teknologi og videooverføring på 

servicemøter, slik at NAs midler ikke brukes på kjøreutgifter. TLF komiteen ønsker 

opplæring om videokonferanse, og setter pris på at slik kunnskap deles. Spørsmål om det er 

mulighet å opprette en egen NA-skype konto, da bruk av google hangup ofte «henger», og en 

mister en del informasjon.  

Spørsmål vedrørende mailsystem, mailadresser og mailer som ikke kommer fram.  

Avtroppende leder takker for seg, og for den service han har fått gjøre.  

Spørsmål og svar til Telefonkomiteen: Bra rapport. 

Spørsmål og svar til Litteraturkomiteen:  

Spørsmål fra komiteen til regionen: Hvor mange konventer/treff er det forventet at 

litteraturkomiteen skal delta på?  

I komiteen er det tidligere besluttet at så fremt det er mulig, og folk disponibelt, skal 

litteraturkomiteen delta på alle komiteer. Og det skal alltid være minimum 2 medlemmer som 

stiller fra Litteraturkomiteen. 

Innspill på dette: det blir veldig store reiseutgifter, og er det forsvarlig bruk av NAs midler? 

Litteraturkomiteen bruker mye penger. En RKM ber om at det blir en sak til neste gang 

vedrørende pengebruk for tilstedeværelse på konventer/treff. 

Innspill om å bruke medlemmer i de ulike områdene til å ha stand. Når budsjett godkjennes 

må slike ting taes i betraktning.  

Nestleder sier at dette settes opp som sak på neste regionsmøte.  
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Spørsmål og svar til Oversettelseskomiteen: Tilbakemelding om at det er trist at 

avtroppende leder til tider har følt det vanskelig å sitte på regionsmøte på grunn av ulike saker 

som har vært.  

Spørsmål og svar til Fellesskapsutviklingskomiteen: Får ros for den jobben de gjør, med å 

reise rundt å bidra til fellesskapsutvikling.  

Spørsmål og svar til Servicekonferansekomiteen: Innspill vedrørende at overskudd kan 

sendes til World Board. Settes opp som eventuelt sak.  

 

Dagsorden 

Saker: 

1 Valg i NA Regionen Norge 

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

b) Kasserer NA regionen Norge (4år rusfritid). Område øst stiller med en kandidat 

som er varakasserer nå. Kandidaten leste opp sin tjeneste resymé, og delte om 

erfaring fra vervet som varakasserer. Kandidaten 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) Varakasserer (3år rusfritid). Ingen villige. 

d) Delegat (5 år rusfritid). Område midt stiller med en kandidat som er 

varadelegat nå. Kandidaten leste opp sin tjeneste resymé, og delte om seg selv og 

sin erfaring fra service. Kandidaten 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. 

e) Varadelegat (4 år rusfritid). Område øst stiller med en kandidat som er 

2.varadelegat nå. Kandidaten leste opp sin tjeneste resymé, og delte om seg selv og 

sin erfaring fra service. Kandidaten ble stilt spørsmål fra komiteens medlemmer. 

Kandidaten gikk ut mens medlemmene fikk sjansen til å komme med 3 pro og 3 
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kontra for å velge kandidaten.  

Kandidaten ble enstemmig valgt av RKM ene. 

f) Leder Oversettelseskomiteen (3 år rusfritid).  Område øst stiller med en 

kandidat som er 2.varadelegat nå. Kandidaten leste opp sin tjeneste resymé, og 

delte om seg selv og sin erfaring fra service. Kandidaten 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. 

g) Leder Webkomiteen (3 år rusfritid).  Ingen villige 

h) Nestleder Felleskapsutviklingskomiteen (FU) (3 år rusfritid).  Ingen villige. 

 

2 Formell godkjennelse av regnskapet for 2013 

Innspill: Kasserer informerer rundt regnskapet og at bilagsføringer nå rettet opp, 

satt inn bilags nr. Alle skal sende tilbake utbrukte midler ved årets slutt fra året før 

og så få nye utbetaling ved årets begynnelse. Dette for at det skal komme tydelig 

frem hva som faktisk har blitt brukt per år og hva man budsjetterer per år.  

 

Beslutning: Regnskapet for 2013 godkjent ved consensus. 

 

3 Regnskap for servicekonferansen 2014/avvikling av komiteen. 

Innspill:  

 Leder av SK informerer om regnskapet – alle regninger er betalt. 

 Noe innspill angående oppmøte og regionens deltagelse. 

 Disponering av overskuddet kommer som egen sak under eventuelt. 

 

Beslutning: Regnskapet for servicekonferansen 2014 godkjent ved consensus. 

 

4 Er det behov i det norske felleskapet for revidering av nåværende oversettelse 

av 12 konsepter? 

 

Innspill:  

 Ja, 5 områder mener det er behov, consensus. 

 Et område lurer på om det er det viktigste - greit så lenge det er anbefalt av 

underkomiteen. 
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Beslutning: Ja, det er behov for revidering av 12 konsepter. 

 

5 Alle underkomiteer legger fram arbeidsplan/oversikt over hva de skal jobbe 

med i 2014. (Dette som et fast punkt på dagsorden en gang i året. Oktober 

møtene?) 

 

Innspill:  

 Nestleder går igjennom arbeidslisten til underkomiteene som ble sent inn til 

dette møte. Det står i retningslinjene at under komiteen skal lever 

arbeidsliste minst en gang i året. 

 Skal det avgjøres nå om vi skal ha det på oktobermøtene hvor planene for 

kommende år blir lagt frem? 

 

Beslutning: 

Fast punkt på oktobermøtene at underkomiteene legger fram arbeidsplanen for 

kommende år ble avgjort ved consensus. 

 

6 Rutiner ifht. registrering i Brønnøysundregisteret. 

Komiteen trenger rutiner når det gjelder registreringen av kontaktperson. 

 Tidligere leder i regionen krever å bli fjernet som kontaktperson i 

brønnøysundregisteret. NA regionen Norge har ingen rutiner for dette.  

 Erfaringer fra områder: det skal være en grei sak å ta kontakt med 

brønnøysundregisteret for å endre navn og personer i «styret». Dette gjøres 

enkelt ved å bruke den offentlige løsningen til Altinn.  

 Diverse innspill: skepsis rundt at enkeltpersoner blir stående ansvarlig for 

NAs økonomi, og risikere å motta inkassovarsel pga. dette.  

 Forslag kommer om at Kasserer står som kontaktperson, sammen med 

Leder og Sekretær.  
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 Det må i tilfelle opplyses om dette i vervbeskrivelsene til disse, om at 

anonymiteten blir brutt, og en risikerer å bli kontaktet ved f.eks. 

økonomiske spørsmål.  

 Nåværende vara-sekretær stiller seg villig til stå som kontaktperson når hun 

går inn som sekretær.      

Beslutning: De administrative tjenerne lager et forslag til neste regionsmøte, om 

hvordan denne saken skal løses. Det legges fram til RKMene som sak da.  

7 Økonomisk tap på salg av litteratur. Hvilke rutiner har regionskomteen ? 

(Litteraturkomiteen har jo over en periode hatt en del utestående  

 regninger. Det er vel slik at noen grupper har lagt ned og ikke gjort opp for 

seg. Hvem skal betale for dette? Er det området til den nedlagte gruppen eller 

er det region som skal gjøre opp? Ønskes fastsatte rutiner på dette?) 

 Litteraturkomiteen har spørsmål om hvorvidt noen skal stå ansvarlig for å 

gjøre opp det som er utestående betalinger, eller skal slik gjeld strykes? Pr. 

dags dato er det over 100.000,- i utestående betalinger.  

 Innspill: et område er villig til å forsøke å dekke den gjelden som kommer 

fra nedlagte grupper/tidligere medlemmer tilhørende det området. Det er 

viktig for områdene å forsøke å rydde opp i dette.  

 Litteraturkomiteen; dette problemet vil bli borte når den nye nettløsningen 

kommer, og da må det forskuddsbetales.   

 RKMer ber om en ny og oppdatert liste over gjeld, når den nye 

webløsningen kommer, slik at de igjen kan gå tilbake til områdene for å 

prøve å rette opp i noe av dette.  

 Kasserer sier at da han var kasserer i litteraturkomiteen, så avgjorde de etter 

gjentatte purringer, at de strøk gjelden, og noterte dette som tapte 

fordringer.  

 

Beslutning: Litteraturkomiteen lager en oppdatert oversikt over det som er 

utestående, så forsøker områdene å rydde opp i dette. 

 

8 Informasjon fra delegatene om den nye service strukturen som er i ferd med å 

endres og andre ting som kan påvirke regionen: 
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 Gir muntlig informasjon om service strukturen og om utfordringene rundt 

kostnadene det er ved at felleskapet har vokst i hele verden og det blir store 

reiseutgifter når 135 stykker skal komme fra hele verden. 

 Mange delegater – lite blir gjort og veldig dyrt. 

 Ny løsninger for hvordan vi kan bygge en ny struktur? 

 EDM er strukturert, sonale forum fungerer godt. 

  

Oppsummering: Et forslag er at NA består kun av sonale forum som igjen sender 

noen videre til Verdenskonferansen. På vei til å gå bort fra verdenskonferansen slik 

den foreligger i dag. Delegaten vil si noe mer om dette på neste møte, se forøvring 

også rapportene fra Delegatene. 

 

9 Planning Basic ifht problemstillinger kommet fram i spørsmål/svar runden. 

 Har RKM noen problemstillinger som vi kan bruke Planning Basic på fra i 

dag?  

 Forberede seg i forkant av møte om det er noen utfordrende 

problemstillinger eller vi står fast i saker som vi trenger å fokuserer 

nærmere på. 

 Hva med hvorfor vi sitter her? 

 Vi har ikke brukt Planning Basic i dag – kun spørsmål svar runde 

istedenfor rapporterings opplesing. 

 Hvem skal plukke ut problemstilling vi kan bruke det på? 

 Sette tydelig opp punkter i rapportene selv – utheve det som man kunne 

bruke PB på. 

 Er det for eksempel et problem som vi kan bruke PB på at en skriver i 

rapporten sin at de føler seg trakassert? 

 Hvordan har vi det her? Hva med 10 trinns rundet istedenfor PB. 

 Skille ut problemer fra rapporten av den som sender ut samledokumentet, 

og på hvilket nivå det er; gruppe, område, regionen. 

 Felles rapporterings mal kan være et hjelpemiddel. 

 

Oppsummering: Sekretær sier seg villig til å sette opp et forslag til rapporterings 

mal hvor et av punktene vil være forslag til problemstilling for bruk av PB. 

Sekretær sorterer problemstillingen i forhold til nivå.  
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10 Evaluering 1: ønsker komiteen å fortsette med spørsmål/svar istedenfor den 

klassiske rapportering, hvor rapportene har blitt lest opp og så kommentert? 

 

Innspill: Ja, det er gode erfaringer fra i dag.  

 

Beslutning: Vi forsetter å ha spørsmål/svar runde istedenfor rapport opplesning. 

 

Evaluering 2: Skal vi ha regionsmøte over 2 dager eller fortsette med en dag? 

 

Beslutning: Consensus på at vi beholder det slik som det er i dag med kun en dag 

til regionsmøte. 

 

11 Eventuelt 1: Overskudd Servicekonferansen sendes World Board (WB)? 

 

Innspill: WB er de som reiser rundt i verden for å hjelpe til med læredager og til 

land som ikke har midler selv til å få besøk fra dem. 

 

Beslutning: Consensus på at vi sender overskuddet fra Servicekonferansen til 

World Board. 

 

 

Eventuelt 2: Informasjon angående møtelister på nett, na.org, og rett på feil 

informasjon – tenke på besøk fra andre land etc. Hva med grupper som ligger ute 

på na.org som ikke eksisterer lengre. Bør bli tatt tak i på område og på gruppe 

nivå. 

 

Eventuelt 3: Forslag til sak på neste møte om å forandre retningslinjene i forhold 

til nominasjon til verv i regionen. 

 

Møte avsluttes med sinnsrobønnen.  

Neste møte; 11.oktober 2014 i Oslo. 

 
Gjenstående tjenestetid på verv i regionen: 
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Leder, ledig 

Nestleder, oktober 2014 

Kasserer, juni 2016 

Vara kasserer, ledig 

Sekretær, oktober 2014 

Vara sekretær, juni 2015 

Delegaten, juni 2016 

Varadelegat, juni 2016 

2. varadelegat, ledig 

Leder Oversettelse, juni 2016 

Leder FU, oktober 2015 

Nestleder FU, ledig 

Leder Litteratur, oktober 2015 

Leder Telefon, februar 2015 

Leder Web, ledig 

 


