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Samledokument for regions møte den 11.oktober 2014 

Rapporteringer 

Interimsstyre 

Nestleder 

Siden siste møte har jeg sjekket mailen hver dag og satt opp dagsorden for oktober møtet. Det 

er litt problemer med mailen. Jeg mottar ikke mailer noen av dere sender til meg, og noen av 

dere mottar ikke mine mailer. Har sendt mail til web-komiteen om dette, der forstår de ikke 

helt hva som skjer.  

Videre har jeg samarbeidet via Skype med varasekretær, sekretæren og kassereren for å lage 

et forslag til rutiner ifht Brønnøysundregistrene og NA Regionen Norge. Dette forslaget blir 

lagt fram på oktobermøtet. Jeg har også kontaktet Otto slik det ble enighet om på 

regionsmøte. Han ville fjerne seg selv som kontaktperson for regionen i 

Brønnøysundregistrene. 

Når det gjelder selvransakelse i NA Regionen Norge foreslår jeg at den avholdes i februar og 

ikke nå på oktobermøtet. Det er kun to møter siden vi hadde en selvransakelse. Jeg har derfor 

ikke satt opp et slikt punkt på dagsorden.  

De administrative tjenerne i NA Regionen Norge har også Skypemøte i forkant av 

regionsmøte, det er bra å kunne samles på den måten, det er en god forberedelse for oss. 

Denne perioden som nestleder kjenner jeg på en bratt læringskurve all den tid jeg ikke har hatt 

opplæring fra en leder. Jeg ble sparket rett inn i lederrollen, noe som jo kommer inn under 

ansvarsområdet for nestleder. Det har vært lærerikt på godt og vondt.  

Min periode som nestleder er over og det gjenstår å se om jeg fortsatt får gjøre tjeneste i NA 

Regionen Norge.  

Regnskapet mitt for 2014 viser at jeg har brukt litt mindre enn budsjettert.  

Kr 1 398 vil bli tilbakeført til NA Regionen Norge,s konto. 

Takk for at jeg får gjøre tjeneste 

Birgit 
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Sekretær 

Har hatt to Skype-møter med nestleder, kasserer og vara-sekretær. Sendt regnskapet mitt for 

2014 (kr 0,- grunnet møter i byen jeg bor i samt sittet på med andre) til kasserer. Det ble da kr. 

1500,- under budsjett, siden jeg ikke bedt om utbetaling fra regionen i år så blir det heller 

ingen tilbakebetaling fra meg. Budsjett for 2015 har jeg ikke skrevet da jeg nå går av, vara-

sekretær har skrevet sitt og det blir trolig neste års sekretær budsjett. Skrevet noe av referatet 

fra forrige møte og laget samledokument for dette møte.  

Møte nå i oktober blir mitt siste i denne omgang. Takker for de fireårene jeg har fått gjøre 

tjeneste og all støtten og lærdommen jeg har fått fra dere. Ønsker min eminente vara-sekretær 

lykke til videre i tjeneste som sekretær og har full tillitt til at dere tar godt vare på henne  

Ikt May 

Vara-sekretær 

Hei alle sammen. 

Siden sist har jeg lest og frisket opp på retningslinjene til NA Regionen Norge, samt oppdatert 

meg på hvilke oppgaver som følger sekretær-vervet. Jeg har deltatt på Skype-møter sammen 

med sekretær, kasserer og nestleder.  

I juli/august ba jeg hjemmegruppen min om nominasjon til sekretærvervet i NA Regionen 

Norge, og jeg deltok på områdemøte i august, hvor jeg fikk områdets nominasjon.  

Jeg opplevde dette som noe rotete, da det ikke var helt oppdatert informasjon inn til området 

om de ledige vervene som ville komme på regionsmøtet i oktober. Saken om nominering til 

sekretær i regionen ble derfor først ikke tatt opp, da de manglet informasjon om dette, før de 

på slutten av møtet ble enige om at de allikevel kunne ta opp denne saken, da det var en brist i 

informasjonsflyten.  

Noen uker etter dette møtet ble jeg igjen kontaktet av leder i området, som lurte på om hvor 

han kunne finne informasjon om at sekretærvervet ble ledig (det manglet forresten opplysning 

om flere verv som kommer til valg på områdemøtet i august, noe vi opplyste de om). Jeg 

spurte han om det var noe i veien med nominasjonen min, og han kunne bekrefte at alt var i 

orden med den. Jeg skal allikevel innrømme at jeg ble usikker på hele denne prosessen med 

nominasjonen, og gikk derfor til mitt gamle område og ba om deres nominasjon dersom det 

skulle vise seg at nominasjonen fra mitt nye område ikke kommer fram…  

Jeg vil derfor si meg enig i noe av det som er fremmet i forhold til endring av retningslinjer 

for nominering til regionen. Det er dere som sitter i regionskomiteen som har gjort service i 

regionen sammen med meg, og som vet hvordan jeg fungerer eller ikke fungerer i forhold til 

de oppgavene som ligger under ansvarsområdet til det vervet jeg nomineres til.  

Ellers er jeg av den oppfatning at Regionen hadde tjent på å ha selvransakelse på hvert 
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regionsmøte noen møter fremover. Jeg har hatt en ubehagelig magefølelse etter et par 

regionsmøter nå, og jeg har vel opplevd mer personlighet enn åndelige prinsipper. Etter å ha 

vært observatør på store deler av EDM i Athen sitter jeg igjen med mange spørsmål om 

hvordan vi i NA Regionen bruker vår tid og NAs midler? Store deler av EDM er satt av til 

fellesskapsutvikling. De bruker minimalt med tid på administrative saker. Vi har mye å lære, 

og mye å strekke oss etter. Det har i flere år nå, vært nevnt at det skal settes av mer tid til 

f.eks. delegatene, og det blir gang på gang utsatt. Det er kjempetrist. Delegatene og FU skulle 

ideelt sett disponert halve møtet vårt, slik at vi fikk fokus på det som er viktig 

fellesskapsutvikling og det å nå den rusavhengige som fortsatt lider. 

Håper at jeg fikk formulert meg på en ryddig og grei måte. Jeg legger ved min service cv, og 

gleder meg til å se dere alle sammen i Oslo den 11. oktober  

IKS Trine Vara Sekretær  

Kasserer 

Kasserer rapport oktober 2014 

Hejsan alla vänner, jag har på de senaste regionsmötene haft en känsla av att det är frykt som 

styrer oss/mig i vårt arbete.  

Inget konstigt att jag till tider blir styrt av frykt, det som oftast sker med mig då är att jag 

söker trygghet genom regler, rätt/fel(rättningslingjer och koncepter) och gud, tillit, kärlek och 

fokus på vår 5 trad försvinner helt och min egenvilja får fritt spelrum desvärre... Att göra 

tjeneste innbär för mig att jag gör så gott jag kan samt att jag till tider kommer att göra 

”fel”(jag återkommer till det senare i min rapport) och då är det viktigt för mig att vi har högt 

till taket. 

Jag tycker det är trist att en del av oss väljer att lämna regionsmötet innan det är färdigt för 

dagen. Jag skall göra vad jag kan för att lämna mitt ego hemma på nästa regionmöte och vara 

en betrodd tjenare för Na Region Norge. 

Jag har sedan sist bla fört kassa rapport, godkjennt utb, varit i dialog med kasserer i litteratur, 

leder Fu, kasserer i oversettelse, leder, öppnat nytt konto till oversettelse, varit på två skype 

möte i interim styret(nest leder, sek, vara sek och jag). 

Jag har varit i kontakt med www.brreg.no angående vår profil. Vårt org nummer är 986 024 

247 och där har vi styrets leder samt två styremedlemmer synliga. Ingen av dem gör tjeneste 

per dags dato i Regionen och bör bort. 

Mitt forslag(interim styrets) är att vi ändrar detta til såsom tex område vest(org nr 

996 502 333), har valt att göra det med ett synligt namn. Vi har en i interim styret som säger 

sig villig till att vara vårt namn utåt. Det bör inte vara något jättejobb att ändra detta enligt vad 

jag har förstått. 

http://www.brreg.no/
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Jag har varit i dialog med en medlem fra område öst2 som säger sig vara villig till vara 

kasserer vervet och kommer att ställa till valg. 

På vårt konto har vi idag 12.09, 245 713,93 kr. 

Jag har inte fört över pengar till Edm och Naws(100 000 enligt budsjett) utan avvaktar höstens 

inkomster.  

Vi har fått pengar fra:  

 Litteratur 60 000 kr 

 Område öst 25 000 

 Område öst2 10 000 

 Område mitt 5 000 

 Na Halden(numera nedlagd grupp) 2 502 

 Na Sarpsborg 900 

Av erfarenhet vet jag att område öst brukar sända in en större summa efter deras område 

konvent på hösten. 

Vi har budsjettert 200 000 kr fra litt och 150 000 fra områdene och till det har vi ett gott 

stycke att gå. Att notera är att litteratur sänder in mindre pengar än tidigare, fram till 2011 

sände de mer och mer efter detta har det blivit mindre. 

 2014: 60 000 

 2013: 0 

 2012: 80 000 

 2011: 150 000 

 2010:120 000 

 2009: 100 000 

 2008: 60 000 

Jag sänder med årets förelöpin resultat som ett vedlegg, att notera är att talene till delegat och 

vara delegat är över budsjett, detta beror på att när jag/vi gjorde budsjetten blev det praktisert 

person framför princip desvärre dvs vi tog inte höjde för att det skulle komma en efterträdare.. 

alltid något att lära till 2015 års budsjett.  Jag har oxå gått över budsjett pga jag trodde jag 

skulle bli valt till kasserer tidigare än vad som blev tillfället pga av ny nomenering i området. 

Jag vill påminna om regnskap 2014 samt budsjett forslag 2015. Pengar 

underkomitter/betrodde tjenere ikke bruker i löpet av året skall tillbaka till Regionen senast 10 

Dec 2014, detta för att vi skall få det ryddigt. För de som har konto hos regionen ordnar jag 

detta och för er andra må ni föra tillbaka pengarna till regionens konto 1594.43.666.25 hos 
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Dnb nor. 

Jag sänder ut budsjett forslag när jag har fått in fler tal fra de betrodde tjenerne och 

underkomiteerna. 

Ikt jonas 

Kasserer sender ut nytt utfall(foreløpig regnskap) nærmere regionsmøte samt 

budsjettet for regionen 2015. 

Budsjett 2014 
Utfall 2014 
per 12.09.14  

Hva UT korr INN Ut INN 
             
             
 Bidrag fra områder     kr 150 000,00   43402 
 Litteratur salg     kr 200 000,00   60000 
 Leder kr 10 000,00     0   
 Nestleder kr 10 000,00     10 000   
 Sekretær kr 1 500,00     0   
 Kasserer kr 7 000,00     0   
 Vara- sekretær kr 3 400,00     0   
 Vara- kasserer kr 3 000,00     3383,5   
 Delegat kr 3 000,00     8800   
 Vara- delegat kr 32 242,00 40000   50000   
 2. vara- delegat kr 3 000,00     1035   
 Telefonkom. kr 20 000,00     20000   
 Webkom. kr 10 000,00         
 Oversettelseskom. kr 4 230,00     4230   
 Fellesskapsutv.kom. kr 58 000,00     58000   
 Postboks kr 1 200,00     0   
 Lokaler kr 10 000,00     896   
 Service konferanse kr 35 000,00   35000 35000 35000 
 Støtte ubemidl. 

Områder kr 10 000,00     0   
 EDM kr 30 000,00     0   
 NAWS kr 70 000,00     0   
 Totalt kr 321 572,00   kr 385 000,00 191344,5 138402 
             
 Resultat     kr 63 428,00   -52942,5 
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Områdene: 

Område Nord 

Rapport til regionen fra Område Nord 

Siden sist regionsmøte har vi hatt 1 områdemøte, det ble avholdt i Tromsø i august. Vi var 3 

grupper representert: Harstad, Tromsø og Evenskjer. Alle verv i området er besatt foruten 

vara sekretær og vara kasserer. Vi er 10 grupper i området og avholder til sammen 12 møter i 

uka. 

Tromsø og Harstad har lagt ned 1 møte hver grunnet for lite oppmøte og service villige. Men 

de møtedagene som nå er har godt oppmøte og det er mye tilfrisking. Evenskjer har flere faste 

medlemmer, gruppen fungerer godt og de har mange service villige. 

Leder for konventet som var i Tromsø i juni rapporterte at det hadde vert noen utfordringer 

vedrørende kommunikasjon, ettersom hele komiteen var spredt rundt i område. Men det 

positive med dette var at konventet ble i regi av hele område nord. Det var 65 registrerte som 

til sammen hadde 254 år 4 måneder og 18 dager rusfri tid. Dette er et snitt på 4,03år.  

Det har blitt snakket en del på områdemøtene at vi er få grupper representer. Leder for område 

nord har derfor skrevet brev til alle gruppene i område, for å få flere grupper representert på 

møtene. I brevet har det blitt informert om at GSR kan få dekket reise til områdemøtene samt 

informert om at det er mulighet for å delta på møtene via skype ol.  

Det er blitt valgt inn leder for konvent 2015 som skal avholdes i Harstad. Konventkomiteen er 

allerede i gang med planleggingen. Vi gleder oss  

IKS RKM og Vara-RKM ONSK 

Område Midt 

Undertegnede kunne ikke møte på siste OMSK- møte. Det er dermed ikke like lett å skrive en 

rapport å gjengi hva som skjedde på siste OMSK- møte i september. 

Siden Regionsmøte har vi i midt- Norge kun hatt en OMSK- møte, da vi har kun 6 møter i 

året. 

OMSK har over lengre tid slitt med servicevillighet også i dens underkomiteer (Hi/OI og 

Konventkomite). Hvis det ikke er villighet til å drifte området nå som sentrale servicepersoner 

har gått av sine verv, må vi diskutere om vi i det hele tatt skal ha et OMSK. 

Saken kommer fra en NA gruppe som har utarbeidet en grupperansakelse der alle gruppene i 

OMSK blir oppfordret til å ta den. Neste OMSK møte blir holdt i november, og da vil det blir 

klarhet i OMSK videre skjebne. 
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OMSK ledige verv i dag: 

 Leder 

 Kasserer 

 Vara kasserer- sagt seg villig til å fungere til neste møte 

 Sekretær 

 Vara sekretær 

Det må nevnes av Nestleder sier fra seg vervet på neste OMSK møte. 

Leder for underkomite HI/OI er ledig, og en kandidat blir antagelig nominert til neste møte. 

Konventleder ledig. 

Glenn ble valgt som vår nye vara RKM. 

OMSK vedtok å sende 5000 kr til Regionen Norge. 

Utifra rapportene fra GSR så er det lite å rapportere da kun 3 rapporter ble levert fra gruppene 

i midt- Norge. 

Fra de gruppene så er særskilt to grupper (en gruppe fra Molde og en fra Trondheim) som 

rapporterte om mye servicevillighet, tilfriskning og vekst. 

Nominasjon til Region: 

 Per Einar ble nominert som nestleder. 

Kjærlig service fra  

RKM Elin 

Område Vest 

Mangler rapport per 27.9.2014 

 

Område Øst 2 

Mangler rapport per 27.9.2014 

 

Område Øst 

Hei.  

Jeg vil starte med å si at vi har områdemøte lørdag 3 oktober og hvis det skulle komme noen 

nominasjoner til region denne dagen vil regionens nestleder bli innformert om dette før 

regionsmøte. Foreløpig er det en nominasjon til nestleder FU. 

Område øst fungerer godt om dagen. Vi har dessverre noen ledige verv men ser positivt på at 
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dette vil komme til og ordne seg.  

Område øst kommuniserer godt med underkomiteene, og underkomiteene fungerer godt seg i 

mellom. Vi har den gleden av å ha HI møter i kvinnefengselet Bredtvet og er snart oppe å går 

igjen med kvinnefengselet Ravneberget. Vi trekker erfaringene fra mannsfengslene og tar 

gjerne imot råd og tips på hvordan vi kan tiltrekke oss de kvinnelige innsatte. 

Området øst har vist stor interesse for NA sin økonomi og ønsker å sette seg inn i denne. 

Vi mangler Vara RKM og det siste gang for meg før vervet mitt går ut. Med mulighet for å 

sitte 1 år til er det nok ikke umulig at vi ses igjen. 

Vi har regionsmøte i Majorstuen kirke lørdag 11 oktober, og dørene vil bli åpnet kl.1000. 

IKS RKM Lena 

Område Sør 

Det er mye aktivitet i område sør og vi er heldige å ha et område som er i vekst. Vi har siden 

sist avholdt Bragdøya 2014 – « i samme båt» som satte ny rekord i antall registrerte 

rusavhengige. Det var 527 registrerte rusavhengige i år, med 474 fullt betalende registrerte 

mot 438 i fjor. 

Vi overfører også 68.000 kr til regionen. Vi har tillit til at pengene område sør bidrar med er 

med på å tjene gruppene. Vi er takknemlige for at medlemmer ønsker å gjøre service i 

regionen og være med å utvikle og administrere NA Norge til vårt felles beste.  

Det har også vært utfordringer vi har møtt som vi ønsker å dele erfaringer på. Vi hadde en 

gruppe som tillot ikke - rusavhengige å dele på møtene. Denne saken ble tatt opp i OSSK. Det 

var en annen gruppe som fremmet denne saken. De ønsket å presisere at grupper som ikke 

følger NA sine retningslinjer bør bli fjernet fra møteoversikten og kunne ikke kalle seg en NA 

gruppe. GSR`en fra gruppen som tillot ikke – rusavhengige til å dele på sine møter tok da 

saken tilbake til hjemmegruppen sin.  Gruppen ble bedt om å ta en gruppeselvransakelse på 

dette og sette seg inn i tradisjoner og spesielt også lese informasjonspampleten « NA 

gruppen» s. 5 – hva er åpne og lukkede møter.  Etter dette kom gruppen tilbake til område 

møte og informerte om at de hadde endret møteledernøkkelen til at ikke - rusavhengige kun 

kunne gi korte gratulasjoner på sine åpne møter. 

En annen utfordring som vi stadig møter på er at det blir rapportert om møter hvor det er 

delinger som er av støtende karakter som går på seksuelle detaljer, overgrep, barneporno, og 

lignende. Det har også vært gjentatte delinger av medlemmer som deler om andre fellesskap. 

En gruppe har løst dette med å praktisere 1. tradisjon og gitt møteleder ansvar for å stoppe 

delinger som ikke gir en atmosfære av tilfriskning. Gruppen gir tilbakemelding om at dette 

har hatt en preventiv effekt og at dette ikke lenger er et problem hos dem.  

I rapporten fra Oversettelsekomiteen før Regionsmøtet i juni ble Område sør anklaget for å ha 
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trakassert Oversettelsekomiteen. Dette har vært et tema i Området.  Det var vanskelig for 

RKM og vara-RKM og kjenne seg igjen i dette. Det er leit at Oversettelsekomiteen har 

opplevd seg trakassert.  Det er også leit at det har blitt gjort kjent at Område Sør skal ha 

trakassert Oversettelsekomiteen.  

Det har vært diskusjoner i Området hvordan vi skal respondere på denne anklagen.  Det har 

vært vurdert å bruke 10 konsept i saken.  Alle gruppene har deltatt i disse prosessene.  Det var 

enighet om at RKM og vara-RKM skulle ta en avgjørelse rundt håndteringen av dette.  Vi 

konkluderte med å praktisere åndelige prinsipper som raushet, ydmykhet og kjærlighet i dette 

og vil ikke følge opp saken videre.  Hvis Oversettelsekomiteen mener vi har noe vi bør gjøre 

opp i denne saken ber vi dem ta kontakt, vi ønsker å rydde opp i dette og legge dette bak oss. 

Hilsen område sør  

Delegatene 

Rapport fra delegaten. 

Siden siste regionsmøte har jeg hatt regelmessig kontakt med varadelegaten. Noe i forhold til 

våre nåværende retningslinjer i regionen. Og drøfting ift. EDM møtet i Athen og økonomi. 

Det kjennes fint ut å ha tredd inn i nytt verv som delegat. Når jeg deltar på EDM møtene så er 

det ikke sånn at jeg ikke forstår lenger hva som drøftes. Det kjennes bra ut å ha fått mer 

innsikt i vervet og hva min rolle er på møtene.  

Har ikke så veldig mye i forhold til vervet å rapportere. Men sender også en veldig forkortet 

rapport fra forrige EDM møte i Athen, etter tips fra Totto fra 2 regionsmøter siden. Med kun 

highlights som er enkelt forklart. Håper så mange som mulig tar seg litt bry med å lese den, da 

den faktisk skildrer hva som skjer i NA som helhet og resten av verden. 

Men før jeg avslutter rapporten vil jeg gjerne sette ord på noen tanker jeg har om vår region 

og jeg håper det blir tid til å ta opp dette på neste møte i oktober. 

Jeg har en tid følt at det er lite enhets følelse i vår region. Og mye uenighet. Forrige møte følte 

jeg gjenspeilte dette. Lite struktur, mye drama mellom enkelt personer som gjenspeiler seg i 

servicevervene deres. Stille krigføring mellom område sør og enkeltperson som regionen 

holdes gissel i er min oppfattelse. Er ikke sikkert det er sånn, men for meg føles det sånn. Viss 

det er tilfelle håper jeg at de det gjelder kan rydde opp seg imellom og ikke dra dette med seg 

på regionsmøtet.  

En annen ting jeg la merke til sist var at enkeltpersoner i regionen dra lenge før vi avslutter fra 

møtet. Sist opplevde at personer dro i trass, ikke sikkert at dette heller stemmer men det var 

min oppfattelse. Jeg kan også nevne min oppførsel sist, hvor jeg flere ganger brukte sinne og 

ble frustrert over strukturen på møtet. Noe jeg tror jeg ba leder om unnskyldning for, viss ikke 

så gjør jeg det i hvert fall nå. Unnskyld til dere alle, spesielt leder.  Så jeg lurer på hvor vi er 
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på vei som region? 

Er det sånn vi ønsker å ha det, og gjør vi det som er best for NA som helhet når vi sitter på 

møtene? 

Hva med å bringe budskapet videre til den rusavhengige som fremdeles lider, som er hele 

poenget med å ha regionsmøte. Det viktigste prinsippet i hele NA ! Jeg føler vi bruker 

flerfoldige tusen kroner av Na’s midler til å leke byråkrati og drive administrasjon. Noe som 

gjør meg trist når jeg tenker på hva vi gjør i EDM og hvordan EDM drives. EDM er i korte 

trekk viet til felleskaps utvikling og Workshops. Og veldig mye mindre administrering. Og vi 

som region burde ikke være så mye mer annerledes. 

Jeg hadde behov for å dele mine tanker rundt noe jeg sitter å føler på, det kan godt hende jeg 

er helt på villspor. Men viktig for meg å ta opp uansett. 

I all ydmykhet og kjærlighet, Delegaten deres. 

EDM Athen 04-07.2014 

Leder ønsket velkommen til Athen. Så hadde vi en presentasjons runde etterfulgt av de 12 

konsepter og dagens tekst fra ‘’Bare for i dag’’ Deretter en deling fra non-english speaking 

members om hvordan det er å være en del av EDM for dem og godkjenning av dagsorden. 

Mye likt sånn som vi starter regionsmøtene. EDM møtene starter alltid med rapport fra 

kasserer om økonomi.  

Kasserer EDM : Rapporterer at det finnes 26.940 euro på konto. Dette høres mye ut men med 

tanke på at det skal være avsatt 29.000 euro i låste midler. Viser dette at EDM går i 

underskudd på 2059 euro. Mye av disse midlene er låste midler av ulike årsaker som 

Nødstilfeller, felleskapsuvikling, reiser, læredager etc. Det er viktig å påpeke at mesteparten 

av budsjettet til EDM går til 12 trinns arbeid og felleskaps utvikling. 

Så gikk vi til questions and answers, på problemer/utfordringer fra regionene. Her er noen av 

utdragene av spørsmålene: 

Bulgaria: Sliter med servicevillighet i et lite felleskap hvor de samme menneskene gjør 

mesteparten av servicen. De lurer på hva andre regioner har for erfaring på dette. 

Svar: Fortsette å gjøre service, til andre deltar i service. Gjøre unntak på cleantime etc. for å 

bevare gruppen og for å få andre til å prøve seg. 

Moldova: Lurer på erfaring med å ha mennesker på møtene som bare har et ‘’gamble’’ 

problem. Og som deltar på møtene regelmessig. Vet ikke helt hva de skal gjøre? 

Svar: Tyskspråklige regionen mener at de ikke kan delta på lukkede møter, da de ikke har 

kjemisk avhengighet. De bør få vite om dette og hva gruppen mener er utfordrende med å ha 
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dem tilstede. England mener at det er opp til gruppesamvittigheten å bestemme. Israel har hatt 

like utfordringer til matavhengige. 

Norge: Er det noen som har erfaring med å avholde en felles service konferanse mellom land, 

og evt.hvordan dette kan gjennomføres. 

Svar: Ikke så mye erfaring på dette, men har samarbeidet landene i mellom med andre saker. 

Invitert andre regionen til å delta på arrangementer.  

EDM dag 2 

Møte åpnes kl. 09.09 med dagens tekst og stille stund. 

Det viktigste som gjøres i EDM er felleskaps utvikling. Og derfor er en hel dag viet FU 

komitén. 

FDC (felleskapsutvikling) introduserer hva de driver med og hva som har skjedd de siste 6 

mnd. Det ble rapportert fra de FU reisene som ble gjort under denne perioden som var turer til  

Spania (H&I) workshop denne turen åpner dører inn i fengsler og fanger får også delta på 

deres neste konvent i Grenada. Fantastisk!! 

Ukraina (Skype) Denne workshopen ble holdt via Skype pga urolighetene der. Dette viste 

seg å fungere ganske bra selv om det er utfordringer ang teknologien Felleskapet i Ukraina 

fikk startet opp flere underkomiteer etter denne workshopen 

Polen 

Det ble det holdt et regionalt konvent i forbindelse med workshopen som var vellykket. 120 

deltakere. Her ble det holdt H&I workshop. Som vår norske delegat og den israelske 

delegaten avholdt. Og det ble minglet mye under konventet for øvrig noe som ga mye til 

fellesskapet. Den norske delegaten ble også invitert til å være lørdags speaker på konventet og 

den Israelske på søndagen. Delegatens kone hadde laget en kul video under besøket som ble 

vist her på EDM møte. Og som jeg har mulighet til å vise på regionsmøtet om det skulle være 

interesse. 

Belgia  

Meningen med denne turen var og holde en workshop ang. unity (felleskap) for begge deler 

av Belgia som ikke hadde vært sammen i møter på mange år. Som følge av dette kommer nå 

en delegat fra Belgia og på neste møte satser de på og stille med to delegater slik at det er en 

fra begge deler av Belgia. 

Litauen   

Workshopen var hovedsakelig om enhet og første tradisjon. Enda en vellykket workshop som 

virkelig bringer felleskapet sammen og utvikler dette. Mye av magien skjer mellom møtene. 

Det ble vist bilder fra turen. 
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Moldova  

Workshop ang konsepter og konsensus. Det ble holdt det første konvent i Moldova etter at 

EDM hadde vært der på felleskapsutvikling tur. De har lært masse ut fra dette og bruker nå 

konsensus som beslutnings prosess etter å ha fått dette forklart og diskutert. Etter 

rapporteringen ble det snakket om TT (task team) rapporteringen fra disse turene og en guide 

for dette, og litt frem og tilbake med erfarings utveksling, spørsmål og svar. 

FDC (Felleskapsutviklings komiteen) skal ha et tredje medlem og rollen til dette medlemmet 

blir lagt frem. 

WSO ga deres NAWS rapport med en PowerPoint gjennomgang av denne som også vi 

delegatene har tilgang til. 

Så ble det delt erfaringer om hvordan det var og delta som delegat under WSC i april/mai. Her 

er det delte meninger, men de fleste mener at denne formen for konferanse ikke lar seg 

gjennomføre over tid og det tvinger seg frem en forandring av servicestrukturen. 

Workshop med NAWS  

Tema Oversettelse 

Naws går igjennom hva som er oversatt og noe av det som er under oversettelse (som vår 

living clean) som nesten er ferdig. 

Det ble stilt noen spørsmål ang oversettelse og prosessen i arbeidet med dette hvordan EDM 

kan hjelpe til for å korte ned tiden.  

Masse spørsmål frem og tilbake og drøftinger rundt bordet så det ble en fin og lærerik økt for 

mange nye felleskap. 

EDM dag 3 

Nestleder har vært i kontakt med de andre sonale forum rundt i verden. 

Det er noen ganger vanskelig å få svar, men de som svarer ønsker å opprettholde kontakten og 

dele erfaring styrke og håp.  

Det er ønske om sterkere samarbeid og deling av rapporter slik at det er enklere og se hvilke 

utfordringer og løsninger vi har rundt i verden. 

Det er gjennomgått og utformet nye retningslinjer for ECCNA og vi ble informert ang dette 

fra ad-hok komiteen som ble satt for å gjøre denne jobben. 

En lang prat rundt registrering og betaling på konventer for ikke rusavhengig og hvordan dette 

bør gjøres i fremtiden på ECCNA og hva som er vanlig i de forskjellige land i Europa. 

Konklusjon på dette føler jeg ble den samme som alltid når dette kommer opp, vi er delt på 

midten og folk har sterke meninger begge veier. 

Neste var ang Nykommere.Hvem er nykommer og hvem skal betale. Egentlig samme 



13 
 

diskusjon med samme resultat. Dette drøyde ut så resten av forslagene ble bare lest opp og vi 

fikk beskjed om å komme med innputt på dette via mail eller på neste møte. 

Læredag : 

Den første europeiske service læredagen skal bli holdt i Berlin 3-5 April , et helt 

fantastisk tiltak som kan gi en serviceboost til dem som trenger det eller lurer på hva service 

er. Det er satt ned en ad-hok komite som forklarte en del om dette og de utfordringer som de 

så i henhold til dette. Vi fikk utdelt et ark med spørsmål som vi bør se på og sende til 

komiteen før deadline som er 1 des. Dette ser ut som en fin mulighet for Norge til og sende ett 

par betrodde tjenere for å delta der og bringe dette tilbake til oss. Igjen så dro dette ut når det 

kom til penge spørsmål, men det ble konsensus på å godta komiteens forlag til økonomi. Det 

vil bli opprettet en gruppe på facebook slik at de kan få innputt på sine spørsmål. 

Vi var også innom temaene: 

Visjonært arbeid og fremtiden til EDM. (Wokgroups). 

Det visjonære arbeidet er basert på tanken om hvordan vi kan gjøre EDM bedre og gjøre mer 

utav møtene. Vi satte oss i små grupper for å brainstorme hvordan vi kunne få til dette. 

Etterpå delte gruppene hva de hadde kommet frem til sammen. Her var det ingen grenser!  

Utrolig effektivt. 

Etterpå var det bud for ECCNA 32 i 2016, eneste som hadde bud var Frankrike.  Men 

delegatene mente at budet var alt for dyrt, og hadde lite potensielt overskudd. Så de ble bedt 

om å presentere et nytt bud på EDM i februar 2015 i Polen. Det taes opp på regionsmøtet i 

oktober 2014 om Norge som region skal prøve å legge frem et bud på ECCNA. 

Kasserer fra ECCNA i Athen ga en foreløpig rapport, og det gikk med et overskudd på 4600 

Euro. Noe som var skuffende og lite. Siden den er ECCNA som bærer EDM økonomisk 

utenom bidragene fra de ulike regionene. Men de endelige tallene kommer senere. Til 

sammen 1100 registrerte deltakere.  

Leder for ECCNA 2016 i UK ga en foreløpig rapport og viste en liten videoteaser. Det hele så 

veldig bra gjennomført ut. Vi gleder oss! 

Siste dag på EDM er alltid valg av betrodde tjenere 

Ledige service posisjoner oppe til valg: Leder : Jim fra UK valgt, Nestleder : Halil fra Tyrkia 

valgt. Kasserer i EDM : Sanda fra Adriatiske regionen valgt. FD Person (felleskapsutvikling i 

EDM) : Goran fra Adriatiske regionen. Ledige verv i EDM er : Vara-mediakoordinator og 

vara-sekretær. Som det vil bli valg på vinter EDM i Warszwa i februar. 

Møtet ble avsluttet med at de avtroppende delgatene sa noen rørende ord om hvordan de 

hadde hatt det under reisen i EDM Service <3    Og sinnsrobønnen! 
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Denne rapporten ble forkortet ned og vi tok med det som vi føler er viktigst for vår region å ta 

del i. Ta gjerne kontakt om det er noe dere lurer på, så skal vi svare viss vi vet  Min erfaring 

er at EDM som organ er veldig bra utviklet. Vi har konsensus baserte avgjørelser og er 

mesteparten av tiden veldig strukturert.  Hovedfokuset på alle møtene er hvordan vi kan nå ut 

til de rusavhengige som fremdeles lider. Og drive felleskapsutvikling innad i Europa. Derfor 

vies mye tid til dette på møtene. Vi er minimalt byråkratiske, selvfølgelig litt. Og vi streber 

etter hvordan vi kan forbedre oss. Jeg håper at så mange som mulig som er på ECCNA 

kommer innom og tar del i det som skjer ut i verden og Europa. Og ser hvordan strukturen 

kan være. Jeg mener vi i region Norge har utrolig mye å lære av EDM og vi har stort 

forbedrings potensiale.  

I kjærlig service, delegatene Bill og Ketil 

 

Under komiteer 

Litteraturkomiteen 

Rapport fra litteraturkomiteen høst, til regions møte 11.oktober 2014  

Siden sist møte i regionen den 14.juni har vi avholdt to komitemøter, mottatt to vareleveringer 

fra Belgia, gjennomført varetelling, pakket og sendt ut litteratur. Litteraturkomiteen er en 

aktiv komite med mange servicevillige, regelmessighet og høyt aktivitetsnivå. Leder har i 

perioden vært bortreist, men deltatt på komitemøtene. 

Økonomi 

I litteraturkomiteen har vi hatt en debatt gående over lengre tid: hvordan balansere Regionens 

ønske om tilstedeværelse på konventer og treff (fysisk og konkret måte å bringe budskapet 

videre på) med den samme Regionens mandat til å generere penger. Dette har vist seg å være 

et vanskelig, grensende til umulig, kunststykke. Konkret forslag til endring i rutiner følger 

lenger ned i rapporten. 

For øyeblikket har NA Regionen Norge utestående 25.892,- for forsendelser datert før 

311212, og 71.631,33 for forsendelser datert etter 010113. Til sammen har vi utestående hos 

grupper, individer og institusjoner 97.523,33 pr. 150914. For første gang på lenge har vi altså 

under hundre tusen utestående. Det kan vi velge å se som gledelige nyheter. For full oversikt 

over hvem som skylder hva og som har gjort det hvor lenge – ring kasserer i 

Litteraturkomiteen (Stian T); vi praktiserer full transparens i alle ledd. 

Det finnes flere grunner til at overføringene fra Litteraturkomiteen har falt. Samtlige er kjent 

for de som deltok i komiteens workshop i Oslo i fjor høst. For de som ikke var til stede, skal 

jeg repetere kort: Fordi arbeidet i komiteen er krevende fantes det et skrikende behov etter å 
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dele arbeidsbyrden på flere medlemmer enn tidligere. De av regionen godkjente retningslinjer 

anbefaler minst to pakkelag for å forhindre den typen utbrenthet som ble et faktum på Hamar. 

Disse pakkelagene må med absolutt nødvendighet møtes fysisk for å få gjort jobben. Det 

liggerer implisitt i oppdraget. Flere folk betyr flere reiser, som gir økte utgifter.  I tillegg var 

det et uttrykkelig ønske fra regionens (RKM’enes) side at komiteen vervet medlemmer fra 

mer enn ett område. Noe som fører til lengre reiser, som også fører til økte utgifter. Dette i 

tillegg til ønsket om vårt nærvær på alle treff og konventer. Summa sumatra er reiser vår 

definitivt største utgiftspost. 

Tilbakemeldinger 

Medlemmer i komiteen får en del tilbakemeldinger som for noen oppleves som kritikk. 

Tilbakemeldingene dreier seg om feilsendinger, pakker på avveie og pengebruk i komiteen, 

hvor personer blir nevnt med navn. Når vi er på tilfriskningsmøter ønsker vi å være 

rusavhengige i tilfriskning ikke representant for et serviceorgan. Henvendelser til 

litteraturkomiteen utenom regions møtene bør foregå på mail for å beskytte medlemmer begge 

veier. 

Bestillinger på avveie 

Dessverre blir noen bestillinger borte i prosessen fra vi mottar dem, via innboksen (der vi 

også mottar mail fra regionen, EDM, datasystem leverandør, reklame, spam og klager) til 

pakking og utsending. Noen ganger er bestillingene vi mottar mangelfulle eller 

bestillingsskjema kommer i et låst PDF format eller filformat vi ikke får åpnet eller  

bestillingsskjema er ikke blitt benyttet. Dette gir oss en del mer arbeid og øker feilmarginen. 

Disse utfordringene blir borte når webløsningen er oppe å går. 

Kommentarer vedrørende økonomi 

I henhold til økonomien blir det stilt mange spørsmål. Vi gjør så godt vi kan og følger 

regionens retningslinjer hva angår pengebruk i forbindelse med tjenestearbeid. Vedrørende 

utgifter vi har i komiteen er det retningslinjene vi forholder oss til som eventuelt kan 

kritiseres, ikke enkeltmedlemmers moral og medlemmenes holdninger rundt pengebruk.  

Hvordan redusere utgiftene? 

Dersom litteraturkomiteen skal delta på alle konventer og treff vil det bli en kostbar affære. 

Med satsene vi har for kjøring vil det bli urimelig dyrt å være tilgjengelig på alle event siden 

transport utgiftene ofte er større en fortjenesten. Unntaket er BARE Norgeskonventet. 

Det hadde vært enklere og en bedre bruk av NA sine midler dersom det enkelte treff hadde en 

litteraturansvarlig når det er ønskelig med litteratursalg. Litteraturkomiteen kan da sende det 
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litteraturansvarlige måtte ønske eller det vi anbefaler med post eller med medlemmer som 

uansett skal samme vei. Konventet, eller treffet står selv ansvarlig for salg og verdier. Det kan 

eventuelt gis kreditt til treffet er over og full returrett på varer som ikke blir solgt. Dette vil 

spare litteraturkomiteen og regionen for XXXXX kr i forholdt til om vi skulle være tilstede. 

Litteraturkomiteen ser også på mulighetene for å holde 4 komitémøter i komiteens lokaler og 

resterende på skype eller hangouts i 2015. 

Verv 

Per i dag teller komiteen elleve medlemmer (leder, nestleder, kasserer, sekretær, to 

pakkeansvarlige og fem pakkere). Optimalt har vi to pakkelag som deler arbeidsmengden, 

dette vil være klart i løpet av høsten. I komiteen er det ledig verv som  2drè 

varapakkeansvarlige, varakasserer og pakker.  

Webshop 

Webshopen står litt på hold da vår tjenesteleverandør, mamut ikke er i stand til og levere oss 

en tilfredsstillende løsning. Komitéen skal evaluere alternative løsninger. Det ville være ideelt 

om vi kunne ha en totalleverandør på regnskap logistikk og nettbutikk. Ting tar tid. Det er 

mye jobb å eventuelt flytte over i en annen løsning. Vi venter ut høsten på en tilfredsstillende 

løsning fra mamut, er de ikke er i stand til å levere vil vi vurdere å si opp lisensen for 

nettbutikk å gå for en annen løsning. Bestillingslista som ligger på nanorge.org oppdateres 

innen regions møte.  

Varetelling 

Vi har i august utført varetelling. Det var noe avvik i forhold til lagermengde, da det ble 

korrigert med bestillingen fra mai var det kun små avvik. 

I kjærlig service, Leder, nestleder og kasserer 

Oversettelseskomiteen 

Rapport til regionsmøte 12.09.14 

Living Clean- the journey continues, eller Å leve rusfri-reisen fortsetter, som den kommer til å 

hete på norsk, er øyeblikkelig klar for trykking ifølge WSO. 

Det som tidligere var en service brosjyre: En introduksjon til møter i Anonyme Narkomane, er 

nå blitt IP #29, med noen revideringer av teksten. En av våre oversettere er nå i gang med å 

gjøre disse endringene i den norske versjonen. 

En oversetter er også i gang med å revidere konseptene. 

Nye plakater med den reviderte Sinnsrobønnen og Takknemlighetsbønnen er nå klare på 

norsk. Jeg har akkurat gitt beskjed om dette til litteraturkomiteen, så det vil sikkert ta litt tid 
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før disse kan bestilles derfra. 

Ellers har vi hatt ett fysisk møte i komiteen, og besluttet å holde ett fysisk møte pr. år, i tillegg 

til 2 møter på Skype, for blant annet å styrke fellesskapsfølelsen, og gjøre det lettere for nye 

medlemmer å inkludere seg. Komiteen fikk da også et nytt medlem på dette møtet. 

Vi har fått oversendt noe servicemateriell, med spørsmål om dette var noe vi ønsket å jobbe 

med, siden vi nå må vente et par år før vi kan regne med å få støtte til revidering av flere 

bøker: Planning Basics, PR Basics, H&I Basics, og Treasurer’s Handbook. Flott om vi kan få 

innspill fra fellesskapet om hva som allerede er i gang, og hva vi bør prioritere, før vi evt. går 

i gang med noe av dette. 

Ellers har jeg jevnlig kontakt med WSO translation department: Litt frem og tilbake med Å 

leve rusfri, IPer som skal revideres, småtekster som skal oversettes, osv. 

I kjærlig tjeneste Siri- leder 

Web-komiteen  

Rapport fra webkomiteen til Regionsmøte 11.10.14. 

Vi er i dag 5 medlemmer i komiteen og har alle verv besatt. Vi har 4 ansvarsområder som vi 

rullerer på en månedlig basis. Komiteen fungerer tilfredstillende og det er en glede å gjøre 

service sammen med de andre medlemmene. 

På Nanorges sider kommer omtrent 50 % av trafikken fra mobile enheter, vi har derfor valgt å 

lage en mer mobilvennlig nettside. Vi er fortsatt i planleggingsfasen og har ikke en eksakt 

tidsramme på når denne vil bli publisert. Planen er fortsatt å ha det samme innholdet, men 

gjøre det som blir brukt mest lettere tilgjengelig.  

Vi begynner webkomitemøtene med tre grupperansakelsesspørsmål, dette fungerer bra og gjør 

at vi får diskutert saker som det ikke hadde vært så lett å ta opp ellers. 

Vi kommer til å endre “Bare for i dag” - siden slik at det vil bli en bildefil som lastes 

istedenfor tekst slik som det er i dag. Dette er tilsvarende det som er på NASveriges  

hjemmeside. Dette kommer i løpet av kort tid. 

Vi har begynt å legge ut norsk servicelitteratur på våre sider, disse ligger under “lokale 

service ressurser”. Vi ønsker å legge ut mer av dette så dersom noen har noe de syns bør ligge 

ute er det bare å ta kontakt. 

Vi ønsker å forbedre og utvikle oss, så har noen forslag til nettsiden er det bare å sende oss en 

mail på webmaster@nanorge.org 

IKS Nestleder Webkomiteen 

Telefonkomiteen 

Så er det ny rapporttid, telefonkomiteen fungerer etter retningslinjene og budsjetter. Imidlertid 

mailto:webmaster@nanorge.org
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har det vært til dels store utfordringer med praktisk drift. I sommer mistet vi den ene telefonen 

ved ett uhell på sjøen som en av telefonvaktene hadde, den andre telefonvesken var innelåst i 

en leilighet i Oslo uten mulighet for kontakt med eier. Dette medførte at telefonen ikke var 

aktiv på 8-10 dager da vi måtte få nye simkort, nye telefonvaktpermer, vesker og nye 

kontraktsforhold med teleleverandør. Vi har nå 3 stk. telefonvesker/tlf. slik at leder av 

komiteen alltid kan ha en reservetelefon med oppdatert perm og lister. 

Denne hendelsen tappet også komiteen for 2300.- i utgifter og gjorde at vi var nødt til å 

omprioritere en del arbeid/info. 

Vi holder møter med mulighet for deltakelse på Skype og vi utvikler oss forhåpentligvis i 

riktig retning med fokus på økonomien, viser til budsjettet som er sendt tidligere. 

samtidig er det viktig og si at jeg som avtroppende leder synes det har vært utfordrende med 

sterke personligheter(min egen inkludert), forskjellige ønsker og interne motsetninger som 

gjør lederrollen til en meklingsmann og balansekunstner. 

Jeg er også nødt til å si at det innsendte budsjettet ikke er fullstendig i forhold til komiteens 

bestemmelse på møtet i august, basert på sommerens erfaringer med uforutsette utgifter 

ønsket komiteen en post på kr.3000.- til materiell/kjøring/kopiering og info. 

Denne posten er utelatt i budsjettet uten å være behandlet i komiteen og jeg ber om at dette 

blir lagt til ved budsjettbehandlingen i oktober. 

Sommerens uforutsette hendelser gjør også at det denne gang ikke er økonomi til leders reise 

til OSLO, imidlertid vil jeg hele dagen være tilgjengelig på telefonen 91514184 for å svare på 

eventuelle spørsmål knyttet til rapporten eller budsjettet. 

Det har i alle år vært viktig for meg å finne en balanse mellom det å være flink og samtidig 

inkluderende og drive service ansvarlig for dermed å gjøre det attraktivt for nye medlemmer, 

disse verdiene har blitt utfordret på mange måter i dette vervet og ført til at jeg i perioder har 

mislykkes i forhold til visjoner og ønske om en synlig, kjærlig servicestruktur. 

Uansett er det viktigst at telefonen er åpen og tilgjengelig når den trengs av de som ringer. 

I takknemlighet leder telefonkomiteen 

ønsker alle ett godt, kjærlig møte. 

Felleskapsutviklingskomiteen 

Fu har deltatt med workshop på området nord sitt konvent i Tromsø og jubileumsseminaret på 

Rica maritim i Haugesund + læredag. 

Tromsø: Workshop med tradisjonene, det kom ikke så mange som vi håpet på denne, men 

gode tilbakemeldinger fra de som var der.  

Haugesund: Torsdag 12 og fredag 13 juni var vi på stand som ble holdt av Fylkesmannen i 

Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Vi var invitert (Frode) (og betalte ikke 
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inngangspenger, og fikk gratis lunsj og middag). Det var litt i underkant av 300 fagpersoner 

fra ovenfor nevnte fylker, samt Statssekretær Anne Grethe Erlandsen fra Helse og 

Omsorgsdepartementet. Vi hadde med 2 stk rollup, egen duk fra WSO og litteratur. Vi var tre 

stk NA medlemmer som stod på standen, ved siden av lokale medlemmer som kom innom. 

Det var satt av god tid til å se på standen for de som var på konferansen (lunsj 1,5 time, samt 

pauser på 30 minutter). Standen var åpen torsdag fra kl 9:30 til 23 (grunnet festmiddag) og 

fredag fra 8 til 14. Vi var godt besøkt av deltagerne og delte ut ca 20 Basic Text (5 utg), samt 

annen NA litteratur. Deltagerne på konferansen hadde varierende kunnskap om NA. Det var 

fra ingen kunnskap overhode, til deltagere som hadde god kunnskap og anbefalte sine 

pasienter/brukere til NA møter. Ruskonsulenten i Rogaland skulle ha en konferanse for alle 

kommunene og ønsket at NA skulle holde en presentasjon.  

Lørdag 14 juni var det Tradisjonslæredag for 8-10 NA medlemmer i Haugesund, etterfulgt av 

NA møte, grillparty og speakermøte. Ken og Totto hadde læredagen hvor vi gikk gjennom 

alle 12 tradisjonene med kommentarer/innspill på hver tradisjon, samt noen spørsmål på 

slutten. Alle medlemmene var involvert i spørsmål og kommentarer.  

Erfaring fra å stå på stand. Grunnet lang dag anbefaler vi at de representantene som står på 

stand har et hotellrom tilgjengelig for å kunne hvile i løpet av dagen. Samt slippe reiseveier til 

standen når de ikke er fastboende på stedet. Vi tror ikke det er hensiktsmessig at alle lokale 

NA medlemmer kommer innom standen da de som står på standen er opplært til å gjøre denne 

jobben. Samt at de på standen ikke har tid til å ta seg av andre NA medlemmer som kommer 

innom, og fokuset ikke blir på standen, men de andre NA medlemmene. Vi hadde med 

bøkene Basic Text, Bare for i dag, Trinnguide og Det virker hvordan og hvorfor. Samt 

Brosjyrene Velkommen til NA og NA en ressurs i ditt lokalsamfunn. Tror det er 

hensiktsmessig med bøker, og heller ha mange antall og færre utvalg. Bør ha visitt kort med 

adresse til FU og lokale OI komiteen. Erfaringen fra Læredagen var god. 

Fu skal delta på Bergen sørvis event  8 november, med to workshoper: hvordan bygge sterke 

hjemmegrupper og konseptene. 

Fu skal til Evenskjer 22-24 november, der skal vi delta på områdemøte for ONSK å gi 

tilbakemeldinger, vi skal også ha tre stk workshop: hvordan bygge sterke hjemmegrupper, 

sponsorskap og trinnarbeid. 

Budsjett 2015: FU søker samme sum som for 2014. 

IKS Anders 

 



Narcotics Anonymous 
 

Anonyme Narkomane 

 
 

Dagsorden 
 

Tid: Lørdag 11. oktober 2014  kl. 11.00 
Sted: Majorstua kirke, Oslo 

 
Spørsmål og svar fra alle i komiteen, områder, underkomiteer og delegat.  
 
Om det skulle være noe regionens medlemmer eller områdene ser på som utfordrende 
eller trenger input på av Na Regionen Norge, skal det komme tydelig frem i rapporten 
deres slik at leder kan sende det ut i forkant av møtet. Medlemmene kan da forberede 
svar på evt.problemer/utfordringer før de kommer på møtet. 

 
Saker: 
 

1  Valg i NA Regionen Norge 
Leder 
Nestleder  
Sekretær 
Varakasserer 
Leder webkomiteen 
Nestleder felleskapsutviklingskomiteen (FU) 
2.varadelegat 

 
2 Gjennomgang/godkjenning av budsjetter for 2015  

 
3 Gjennomgang/godkjenning av arbeidsplaner 2015 for underkomiteene i NA 

Regionen Norge. Se tidligere utsendt informasjon 
 

4 Skal NA Regionen Norge dekke det økonomiske tapet til litteraturkomiteen? En 
del grupper har ikke betalt regningen for litteratur som er bestilt og mottatt. 
 

5 Bud på servicekonferanse 2016 og valg av leder for konferansen.  
 
6 Forslag om rutiner ifht Brønnøysundregistrene (organisasjonsnummeret og 

kontaktpersoner) : 
Kun en kontaktperson i Brønnøysundregistrene, ikke et helt styre 
Det skal være frivillig å være kontaktperson, ikke pålagt i et verv 
Varasekretær har meldt seg frivillig til å sitte som kontaktperson i 
Brønnøysundregisterene for NA Regionen Norge 
Fast sak ved behov for at ny kontaktperson velges inn 
 

7 Ønsker NA Regionen Norge å arrangere Europakonvent i 2016. 
 



8 Skal samtlige underkomiteer i NA Regionen Norge delta på konventer/treff i 
Norge? Dette med tanke på pengebruk det vil medføre med en slik tilstedeværelse. 

 
9 Forslag til endring i retningslinjene for valg i NA Norge Regionskomite: 

 
 De som allerede er valgt til vararepresentanter i NA Regionen Norge går 
automatisk videre til ledende verv etter avtjent tjenesteperiode uten å måtte være 
nominert av et område. Les informasjon fra delegaten 
 

10 Forslag til endring i retningslinjene for valg i NA Norge Regionskomite: 
 
De som ønsker å stille til valg til ledende verv i NA Regionen Norge sender inn en 
tjeneste cv til komiteen i forkant slik at rkm,ene kan sette seg inn i den og det 
gjennomføres et vanlig valg slik vi gjør det i dag hvor RKM,ene stemmer. 
Les informasjon fra delegaten 
 

11 Delegaten informerer om den nye servicestrukturen som er iferd med å endres og 
andre ting som kan påvirke NA Norge Regionskomite. (Videre fra forrige møte) 

 
 
 
Møtet avsluttes  
-Birgit avtroppende nestleder i NA Regionen Norge 



Hva UT INN

Bidrag fra områder kr 150 000,00
Litteratur salg kr 10 000,00
Leder kr 10 000,00
Nestleder kr 5 000,00
Sekretær kr 5 000,00
Kasserer kr 5 000,00
Vara- sekretær kr 5 000,00
Vara- kasserer kr 5 000,00
Delegat kr 19 000,00
Vara- delegat kr 20 000,00
2. vara- delegat kr 5 000,00
Telefonkom. kr 19 320,00
Webkom. kr 30 300,00
Oversettelseskom. kr 12 599,00
Fellesskapsutv.kom. kr 58 000,00
Postboks kr 1 200,00
Lokaler kr 10 000,00
Service konferanse kr 30 000,00 30000
Støtte ubemidl. Områder kr 0,00
EDM kr 0,00
NAWS kr 0,00
Totalt kr 240 419,00 kr 190 000,00

Resultat kr -50 419,00

Budsjett 2015



Forslag til budsjettert resultatregnskap for 2015:

Varesalg 600 000,00 kr
Startpakker 5 000,00 kr
Varekostnad 400 000,00 kr
Kostnader til Porto og embalasje for varesalg 75 000,00 kr
Husleie 24 000,00 kr
Andre kostnader 87 108,00 kr
Penger til Regionen 8 892,00 kr

Overskudd 0,00 kr

Vi håper og tror at vi kan sendei underkant av 10.000 kr til Region     



(Til utsalgspris)
(Inkludert frakt, toll og porto ved varekjøp)

(Driftsbudsjettet)

             nen i løpet av 2015.



Budsjett 2015:

Reise-, diett,- og telefonpenger til betrodde tjenere 58 878,00
Omkostninger nettbank 3 000,00
Kontorrekvisita 3 000,00
Leie av postboks 500,00
Årskostnad Mamut, regnskap, lager og nettbutikk 17 900,00
Mobilt brebånd 3 830,00

Sum budsjetterte driftskostnader 87 108,00



Budsjett for oversettelse komiteen 2015

Leder Inn Ut
Reise Oslo feb 300
Diett 200
Reise reg. Møte-område? 2000
Diett 200
Reise møte Oslo okt 300
Diett 200
Reise til komitemøte Lier 1030
Diett 200
Kommunikasjon 100

Sum 4530
Balanse 4530

Varaleder Inn Ut
Reiser til regionsmøtene 3500
Reise til komitè møte 1000
Kommunikasjon 100
Diett 900

Sum 5500
Balanse 5500

Kasserer Inn Ut
Reise til komitè møte 550
Kommunikasjon 50
Kopiutgifter 50

Sum 650
Balanse 650

Sekretær Inn Ut
Reise til komitè møte 1200

Sum 1200
Balanse 1200



Oversetter I Inn Ut

Komitè møte 145
Kopiutgifter 124
Sum 269
Balanse 269

Oversetter II Inn Ut

Komitè møte 250

Sum 250
Balanse 250

Oversetter III Inn Ut

Komitè møte 200

Sum 200
Balanse 200

Totalt budsjett Inn Ut
Leder 4530
Varaleder 5500
Kasserer 650
Sekretær 1200
Oversetter I 269
Oversetter II 250
Oversetter III 200

Sum 12599
Overført fra 2014 1290
Balanse 11309



              Tjeneste            DELEGAT 

 

 Komite        REGIONEN   

 

 Navn       BILL   

 

 Periode      2015  

 

    Budsjett : 

 

                              

 3 Regions møter          3000 

 EDM i Polen                  8000  

 EDM i England              8000 

                      

 Total sum            19000 



 Budsjett for vara delegat for 2015 
                

                              

 EDM i Polen                  8000.-  

 EDM i England              8000.- 

         2 Møter I Oslo                500.- 

         Møte i område nord    3500.- 

                      

 Total sum            20000.- 



Budsjett   2015  for TLF komiteen 
2 stk.Regionsmøter i Oslo for leder     3280 

Nestleder regionsmøter i Øst     1140 

Hotell 2 stk. regionsmøter i Øst      3000 

Kostpenger for regionsmøter i Øst leder/nestleder 1200 

Regionsmøte i ett annet område utenfor Øst  2800 

Telefonutgifter for 2015      4200 

Telefonutgifter for å oppgradere 12 trinnslister  1200 

Diverse til sekretær          500 

Leie av møtelokale       1000 

Utgifter til HI/OI kordinator      1000 

Budsjett for 2014       19320 

 

Som dere ser så har vi for 2015 kuttet ut reiseutgifter for nestleder til 
kristiansand da vi vil holde møtene i komiteen på skype/nett 

Telefonutgifter for å oppgradere 12 trinnslisten er ment at 
medlemmer i komiteen skal oppgradere og ringe alle på listen. 

 

Otto  

Kasserer  



Budsjett for
Webkomiteen
2015 Beløp i kr Detaljert informasjon

Webtjenester 3 000
Leie av webhotell,
mailserver, domeneadmin

Drift nettside 7 500
Support og lisensavtale
CMS

Webutvikling 15 000
Til generell utvikling av
nettstedet

Regionsmøter 3 800
2 møter inklusiv reise og 1
overnatting per møte

Reiseutgifter
komiteemøter 1 000 2 møter i året
Sum Budsjett 30 300



EDM Athen 04-07.2014 
 

Leder ønsket velkommen til Athen. 

Så hadde vi en presentasjons runde etterfulgt av de 12 konsepter og dagens tekst fra ‘’Bare for i dag’’ 

Deretter en deling fra non-english speaking members om hvordan det er å være en del av EDM for 
dem og godkjenning av dagsorden. Mye likt sånn som vi starter regionsmøtene. 

EDM møtene starter alltid med rapport fra kasserer om økonomi.  

 

Kasserer EDM : Rapporterer at det finnes 26.940 euro på konto. Dette høres mye ut men med tanke 
på at det skal være avsatt 29.000 euro i låste midler. Viser dette at EDM går i underskudd på 2059 
euro. Mye av disse midlene er låste midler av ulike årsaker som Nødstilfeller, felleskapsuvikling, 
reiser,læredager etc. Det er viktig å påpeke at mesteparten av budsjettet til EDM går til 12 trinns 
arbeid og felleskaps utvikling. 

Så gikk vi til questions and answers , på problemer/utfordringer fra regionene. Her er noen av 
utdragene av spørsmålene : 

Bulgaria: Sliter med servicevillighet i et lite felleskap hvor de samme menneskene gjør mesteparten 
av servicen. De lurer på hva andre regioner har for erfaring på dette. 

Svar: Fortsette å gjøre service, til andre deltar i service. Gjøre unntak på cleantime etc. for å bevare 
gruppen og for å få andre til å prøve seg. 

Moldova: Lurer på erfaring med å ha mennesker på møtene som bare har et ‘’gamble’’ problem. Og 
som deltar på møtene regelmessig. Vet ikke helt hva de skal gjøre ? 

Svar: Tyskspråklige regionen mener at de ikke kan delta på lukkede møter, da de ikke har kjemisk 
avhengighet. De bør få vite om dette og hva gruppen mener er utfordrende med å ha dem tilstede. 
England mener at det er opp til gruppesamvittigheten å bestemme. Israel har hatt like utfordringer til 
matavhengige. 

Norge: Er det noen som har erfaring med å avholde en felles service konferanse mellom land , og 
evt.hvordan dette kan gjennomføres. 

Svar: Ikke så mye erfaring på dette , men har samarbeidet landene i mellom med andre saker. 
Invitert andre regionen til å delta på arrangementer.  

EDM dag 2 

Møte åpnes kl. 09.09 med dagens tekst og stille stund. 

Det viktigste som gjøres i EDM er felleskaps utvikling. Og derfor er en hel dag viet FU komitén. 

FDC (felleskapsutvikling) introduserer hva de driver med og hva som har skjedd de siste 6 mnd. 

Det ble rapportert fra de FU reisene som ble gjort under denne perioden som var turer til  

Spania (H&I) workshop Denne turen åpner dører inn I fengsler og fanger får også delta på deres 
neste konvent i Grenada. Fantastisk !! 



Ukraina (Skype) Denne workshopen ble holdt via Skype pga urolighetene der.  

Dette viste seg å fungere ganske bra selv om det er utfordringer ang teknologien  

Felleskapet i Ukraina fikk startet opp flere underkomiteer etter denne workshopen 

Polen 

Det ble det holdt et regionalt konvent i forbindelse med workshopen som var vellykket. 120 
deltakere. 

Her ble det holdt H&I workshop. Som vår norske delegat og de israelske delegaten avholdt. Og det 
ble minglet mye under konventet for øvrig noe som ga mye til fellesskapet. Den norske delegaten ble 
også invitert til å være lørdags speaker på konventet og den Israelske på søndagen. 

Delegaten kone hadde laget en kul video under besøket som ble vist her på EDM møte. Og som jeg 
har mulighet til å vise på regionsmøtet om det skulle være interesse. 

 

Belgia  

Meningen med denne turen var og holde en workshop ang. unity (felleskap) for begge deler av Belgia 
som ikke hadde vært sammen I møter på mange år 

Som følge av dette kommer nå en delegat fra Belgia og på neste møte satser de på og stille med to 
delegater slik at det er en fra begge deler av Belgia. 

 

Litauen   

Workshopen var hovedsakelig om enhet og første tradisjon  

Enda en vellykket workshop som virkelig bringer felleskapet sammen og utvikler dette. 

Mye av magien skjer mellom møtene. 

Det ble vist bilder fra turen. 

Moldova  

Workshop ang konsepter og konsensus. 

Det ble holdt det første konvent i Moldova etter at EDM hadde vært der på felleskapsutvikling tur 

De har lært masse ut fra dette og bruker nå konsensus som beslutnings prosess etter og fått dette 
forklart og diskutert. 

Etter rapporteringen ble det snakket om TT (task team) rapporteringen fra disse turene og en guide 
for dette, og litt frem og tilbake med erfarings utveksling, spørsmål og svar. 

FDC(Felleskaps utviklings komitén) skal ha et tredje medlem og rollen til dette medlemmet blir lagt 
frem. 

WSO ga deres NAWS rapport med en PowerPoint gjennomgang av denne som også vi delegatene har 
tilgang til. 

Så ble det delt erfaringer om hvordan det var og delta som delegat under WSC i april/mai 



Her er det delte meninger men de fleste mener at denne formen for konferanse ikke lar seg 
gjennomføre over tid og det tvinger seg frem en forandring av servicestrukturen. 

 

Workshop med NAWS  

Tema Oversettelse 

Naws går igjennom hva som er oversatt og noe av det som er under oversettelse (som vår living 

clean) som nesten er ferdig. 

Det ble stilt noen spørsmål ang oversettelse og prosessen i arbeidet med dette hvordan EDM kan 

hjelpe til for å korte ned tiden  

Masse spørsmål frem og tilbake og drøftinger rundt bordet så det ble en fin og lærerik økt for mange 

nye felleskap. 

EDM dag 3 
Nestleder har vært i kontakt med de andre sonale forum rundt i verden. 

Det er noen ganger vanskelig å få svar men de som svarer ønsker å opprettholde kontakten og dele 
erfaring styrke og håp  

Det er ønske om sterkere samarbeid og deling av rapporter slik at det er enklere og se hvilke 
utfordringer og løsninger vi har rundt i verden. 

Det er gjennomgått og utformet nye retningslinjer for ECCNA og vi ble informert ang dette fra ad-hok 
komiteen son ble satt for å gjøre denne jobben. 

En lang prat rundt registrering og betaling på konventer for ikke rusavhengig og hvordan dette bør 
gjøres i fremtiden på ECCNA og hva som er vanlig i de forskjellige land i Europa. 

Konklusjon på dette føler jeg ble den samme som alltid når dette kommer opp, vi er delt på midten 
og folk har sterke meninger begge veier. 

Neste var ang Nykommere  

Hvem er nykommer og hvem skal betale   

Egentlig samme diskusjon med samme resultat  

Dette drøyde ut så resten av forslagene ble bare lest opp og vi fikk beskjed om å komme med innputt 
på dette via mail eller på neste møte. 

 

 

 



Lære dag : 

Den første europeiske sevice læredagen skal bli holdt i Berlin 3-5 April , et helt fantastisk tiltak som 
kan gi en serviceboost til dem som trenger det eller lurer på hva service er. 

Det er satt ned en ad-hok komite som forklarte en del om dette og de utfordringer som de så i 
henhold til dette. Vi fikk utdelt et ark med spørsmål som vi bør se på og sende til komiteen før 
deadline som er 1 des. 

Dette ser ut som en fin mulighet for Norge til og sende ett par betrodde tjenere for å delta der og 
bringe dette tilbake til oss. Igjen så dro dette ut når det kom til penge spørsmål men det ble 
konsensus på å godta komiteens forlag til økonomi. 

Det vil bli opprettet en gruppe på facebook slik at de kan få innputt på sine spørsmål. 

Vi var også innom temaene : 

Visjonært arbeid og fremtiden til EDM. (Wokgroups). 

Det visjonære arbeidet er basert på tanken om hvordan vi kan gjøre EDM bedre og gjøre mer utav 
møtene. Vi satte oss i små grupper for å brainstorme hvordan vi kunne få til dette. Etterpå delte 
gruppene hva de hadde kommet frem til sammen. Her var det ingen grenser !  Utrolig effektivt. 

Etterpå var det bud for ECCNA 32 i 2016, eneste som hadde bud var Frankrike.  Men delegatene 
mente at budet var alt for dyrt, og hadde lite potensielt overskudd. Så de ble bedt om å presentere et 
nytt bud på EDM i februar 2015 i Polen. Det taes opp på regionsmøtet i oktober 2014 om Norge som 
region skal prøve å legge frem et bud på ECCNA. 

Kasserer fra ECCNA i Athen ga en foreløpig rapport, og det gikk med et overskudd på 4600 Euro. Noe 
som var skuffende og lite. Siden den er ECCNA som bærer EDM økonomisk utenom bidragene fra de 
ulike regionene. Men de endelige tallene kommer senere. Til sammen 1100 registrerte deltakere.  

Leder for ECCNA 2016 i UK ga en foreløpig rapport og viste en liten videoteaser. Det hele så veldig 
bra gjennomført ut. Vi gleder oss ! 

Siste dag på EDM er alltid valg av betrodde tjenere 

Ledige service posisjoner oppe til valg.        

 

Leder : Jim fra UK valgt 

Nestleder : Halil fra Tyrkia valgt 

Kasserer i EDM : Sanda fra Adriatiske regionen valgt. 

FD Person (felleskapsutvikling i EDM) : Goran fra Adriatiske regionen. 

Ledige verv i EDM er : Vara-mediakoordinator og vara-sekretær. Som det vil bli valg på vinter EDM i 
Warszwa i februar. 

Møtet ble avsluttet med at de avtroppende delgatene sa noen rørende ord om hvordan de hadde 
hatt det under reisen i EDM Service <3     Og sinnsrobønnen ! 

Denne rapporten ble forkortet ned og vi tok med det som vi føler er viktigst for vår region å ta del i. 
Ta gjerne kontakt om det er noe dere lurer på, så skal vi svare viss vi vet  



 

Min erfaring er at EDM som organ er veldig bra utviklet. Vi har konsenseus baserte avgjørelser og er 
mesteparten av tiden veldig strukturert.  Hovedfokuset på alle møtene er hvordan vi kan nå ut til de 
rusavhegige som fremdeles lider. Og drive felleskaps utvikling innad i europa. Derfor vies mye tid til 
dette på møtene. Vi er minimalt byråkratiske , selvfølgelig litt . Og vi streber etter hvordan vi kan 
forbedre oss. Jeg håper at så mange som mulig som er på ECCNA kommer innom og tar del i det som 
skjer ut i verden og europa. Og ser hvordan strukturen kan være. Jeg mener vi i region Norge har 
utrolig mye å lære av EDM og vi har stort forbedrings potensiale.  

 

I kjærlig service , delegatene Bill og Ketil 
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