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Samledokument til regionsmøte i Harstad den 27. februar 2015  

Interimsstyre  

Leder 

Hei, 

Siden sist har jeg fått noen henvendelser ang. skrivet som er lagt ut fra Aktivitetskomiteen i 

område Sør. Jeg har lest mailer generelt og har fått med meg at det er bekymringer ang. 

pengebruk i regionen. 

På et tidspunkt mistet jeg tilgang til mailkontoen, men dette ordnet seg fort ved å kontakte 

webkomite. 

Sammen med sekretær har jeg fått prioritert sakene fra Planning Basic og forberedt neste 

sesjon/møte i Harstad 

Til slutt linken til tradisjonsbok prosjektet: www.na.org/traditions 

Klem  

 

Sekretær  

Hei og hopp   

Siden sist har jeg sendt ut møte referat fra regionsmøtet i februar. Jeg har også vært i 

kontakt med telefonkomiteen angående telefonabonnement og kontaktperson for NA 

Regionen. Har sett på Planning Basic sammen med Leder, og laget en prioriteringsliste 

utfra det som kom fram under brainstorming på regionsmøte i februar. Listen ligger som 

vedlegg. 

Har sjekket mail med jevne mellomrom, og utarbeidet samledokument og agenda sammen 

med Leder. 

Flere setter ord på i sine rapporter det som jeg også føler. De siste par måneders mailer og 

rykteflommer gjør meg veldig trist. Likeså blir jeg trist når jeg ser at det ligger informasjon 

vedrørende Bragdøya ute på nanorge.org sine sider, der det står svart på hvit at 

rusavhengige fra institusjoner ikke er velkomne. At dette i tillegg er sendt ut til 

institusjoner er med på å skade NA som helhet. Institusjonene aner ikke hva som er NAs 6. 

tradisjon. Det de skjønner er at deres beboere ikke er ønsket på dette populære NA 

http://www.na.org/traditions
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arrangementet som har bidratt til å spre glede og vekst i tilfriskning til så mange NA 

medlemmer (og tidligere beboere) over så mange år… Hvorfor ikke bruke Bragdøya treffet 

som en fantastisk arena til å gjøre mer OI arbeid i stedet for å «nekte» enkelte å komme?  

Hvem er vi til å avgjøre om noen andre er på et NA treff pga. tilfriskning eller fordi at noen 

andre vil det? Jeg visste ikke at vi måler tilfriskning i NA.  

Og hva menes med punkt tre angående klikkdannelser? Når jeg er sammen med familie og 

venner som ikke går i NA, er det da en «ulovlig» klikkdannelse?  

Og på hvilket grunnlag kan NA be foretak om å legge ned sine behandlingstilbud? «Denne 

henstillingen går også til dem som har tilhørighet ute på Bragdøya, og vi ber dere om å 

legge ned all behandlingsvirksomhet ute på øya i arrangementsuken». 

Jeg, som så mange andre, hadde ikke vært her i dag hadde det ikke vært for at 

institusjonen jeg var på sendte oss på NAs arrangement på Bragdøya. Jeg fant virkelig NA 

på Bragdøya. 

  

Dette skrivet, sammen med kommentarer om mistillit, økonomiske usannheter og det jeg 

opplever som uhensiktsmessig kontrollering gjør meg trist og frustrert. Jeg tar stadig 

selvransakelse på om jeg er i tilbakefall, for service i NA gir meg ikke lenger positive 

opplevelser. Kanskje er også denne rapporten upassende, men dette er det jeg sitter igjen 

med etter de siste ukers service som sekretær. Jeg vil ikke feie ting under teppe, men løfte 

de fram, slik at vi sammen kan gjøre en jobb bygget på åndelige prinsipper for å best mulig 

kunne nå den rusavhengige som fortsatt lider (og ikke utestenge han fra våre 

arrangementer).  

På den annen side, dersom dette bare er meg, håper jeg noen er ærlig nok til å gi meg 

tilbakemelding på det.  

Ha et flott møte i Harstad, og ta godt vare på referenten som kommer i mitt sted  

IKS      

 

Kasserer  

Hejsan alla vänner! 

Här kommer dock min rapport, ett par frågor samt en ekonomisk uppdatering. 

Jag har sedan sist fört kassa rapport, godkjennt utb, varit i tät dialog med vara kasserer, kasserer i 

litteratur, delegat, avtroppande kasserer i oversettelse, läst mail och pratat med na vänner i 

landet. 
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Den sista sista tredjedelen av budsjett till Web, Fu, Tele och Oversettelse är nu överfört. 

Idag, 31.05.2015, har vi 140.196,60Kr på vårt konto och vi har 

sänt 75.536Kr till Edm och 176.251Kr till Naws sedan sist. 

Vi har sedan sist fått pengar fra:  

OÖSK  50.000Kr 

Regionens kontonummer hos DNB är 1594.43.666.25  

Jag sänder med årets budget/resultat, regnskap samt ett par frågor till område sør som bilag. 

 

Att notera: 

Vi hoppades kunna göra sista överföringen till underkomiteerna innan juli och det klarade vi av i 

slutet av maj!! 

En del av 2014 års lokalleie kom i år pga forsinkelser fra kyrkan, 2000Kr 

 

Ett par frågor till område öst2:  

 

I ert referat fra april mötet står det på två ställen att kostnaden för regionens möte i Harstad kan 

bli 200.000 Kr, varifrån har du/ni fått den siffran? och hur blev det en sannhet? 

Jag har full förståelse för att en del medlemmar är skeptiska till att sända pengar vidare i 

strukturen när de tror att ett regionsmöte kostar 200.000 Kr. Trist att det sprids falska rykten om 

regionens kostnader. 

Den totala budgeten för Na Region Norge för hela året är på 250.419 Kr, se bilag för mer info, alt 

ta konakt med mig eller vara kasserer 

Då jag är i Brasilien vill jag vill önska er alla ett gott möte i Harstad  

Ikt  

 

Vara-Kasserer:  

Jeg opplever god mestring av vervet, mye takket godt samarbeid med kasserer. Vi har 

gjennomført 17 utbetalinger i perioden, deriblant overføringer til EDM & WSO på hhv 

75.536,- kr og 176.251,- kr. Alle overføringer er i hh.t. vedtak og innenfor budsjett. 

 

Samtidig er det en mindre hyggelig side av dette vervet som jeg oppdager når jeg gjør en 

innsats for å sette meg inn i det finansielle i NA Norge.  

Mange har tydeligvis meninger om hvordan regionen forvalter NA´s midler – og det er bra!  
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Mindre bra er det når individer kaster rundt seg med usannheter om utgiftsposter, budsjetter, 

manglende økonomisk styring og påstander som får det til å fremstå som om regionen bruker 

penger som fulle sjømenn.   

 

 Jeg kjenner helt klart på maktesløsheten i 1. trinn, når jeg leser av referat fra område øst2 av 

11. april d.å. at “Kostnadene av sommerens regions møte kan komme til å bli 200.000kr”. 

Samtidig er det fremmet forslag om å sende midler direkte til WS(O), fordi regionen ikke 

leverer “tilfredsstillende regnskap og budsjett i hh.t. retningslinjer”. 

Da jeg selv ikke hadde anledning til å møte opp på område øst2 i mai, har jeg tatt saken opp 

med kasserer i regionen og vi har sendt budsjett og regnskap fra fjoråret til interimsstyret i 

område øst 2. Referat fra dette møtet er pr 1. juni ikke lagt ut på www.nanorge.org, og utfall 

er ikke kjent.   

Det presiseres at vi praktiserer full åpenhet rundt økonomiske transaksjoner i regionen, og at 

kasserer/varakasserer kan bistå med å fremlegge den informasjon vi besitter. De som måtte 

ha kritiske spørsmål oppfordres til å sette seg inn i dette materialet, slik at evt. kritikk er 

faktabasert. Alternativt – for de som ikke gidder å gjøre fotarbeidet – er det også lov å holde 

kjeft. Om det finnes tid på regionsmøte er det høyt verdsatt om dere finner rom for å bruke 

noen minutter på å drøfte hvordan vi skal møte slike påstander. 

Jeg opplever at denne adferden er med på å skade NA, men er også trygg på at ved å 

praktisere åndelige prinsipper så “har vi ingenting å frykte”. 

I forbindelse med deltagelse på verdenskonventet til NA i juni er jeg dessverre forhindret fra å 

delta på regionsmøtet i Harstad, men er tilgjengelig på mail. 

Forøvrig ser jeg frem til å se dere igjen på Bragdøya! 

IKT  

 

Områdene:  

Område Nord  

Hei alle sammen :) 

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

Det avholdes 9 møter i uken i Område Nord. 1 i Alta, 1 i Mo i Rana, 1 i Svolvær, 1 i Gryllefjord, 

1 i Harstad, 2 på Evenskjer og 2 i Tromsø. 

 

Vi hadde valg av ledige verv. Alle verv ble besatt foruten Nestleder, kasserer og vara kasserer. 
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Så var det områdekontoen der vi nylig nok en gang har fått avslag. Leder og nestleder skulle 

finne en løsning på dette. 

 

HI/OI har vært på Rusforum i Svolvær og holdt stand. De var med på kurs deltakelse der NA 

medlemmene kunne svare på spørsmål fra kursdeltakere. Det ble også laget ny avtale til neste 

års Rusforum, der deltakere får presentere NA gjennom sin personlige historie og fakta om 

NA. 

 

En av gruppene ønsket å ta opp sak om service konferansen 2018. Dette er en stor utfordring. 

Dette skal tas tilbake til alle gruppene for å høre hvordan stemningen er, så tar vi en 

avgjørelse etter dette. 

 

Så er det snart Konvent og Regionsmøte i Harstad. Konvent komiteen har siste planleggings 

møte på søndag, alt er i rute. Dette er noe vi virkelig ser frem til og ønsker alle velkommen 

siste helga i juni :) 

 IKS RKM og Vara RKM ONSK 

 

Område Midt – ikke levert 

 

Område Vest  

Økonomi: Saldo pr 28.05.2015 23 026  

OI/HI konto 3574 

 

 Det stiller GSR fra de fleste grupper og det rapporteres om god gang i møter, det slites fortsatt 

noe med servicevillighet på gruppenivå, og en gruppe i Sandnes vurderer å legge ned pga. 

problematikk med nøkler og lokale. Det er noe problematikk i forhold til bekledning (folk med 

vester) på møter. Det ønskes kommentarer fra region på dette, om det er erfaring å gi videre. 

Spørsmål fra Sandnes: Finnes det retningslinjer på hvordan vi identifiserer oss på møter? 

Medlemmer identifiserer seg som avhengige, dette blir det en del gnisninger av. Har region noen 

anbefalinger? Service villigheten i Området vest skjøt i været og de fleste verv er nå 

besatt. Leder, nestleder, sekretær, kasserer 
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Ledige verv dd. i OVSK: 

OI/HI leder 

Vara kasserer 

 

Da det ikke er noe ny leder i oi/hi mister medlemmer i Bergen "Piffen". Vi håper det kommer inn 

nominasjoner fra gruppene og GSR har tatt med tilbake til gruppene. 

 

AA har et Vestlands konvent i September og ønsker å la NA ha et møte om kvelden. Det ble litt 

diskusjon rundt bordet, GSR stemte inn at det skal holdes et rent NA møte med våre ark til 

opplesning osv. Saken er sendt videre hvor vi takker og OI/HI skal organisere. 

 

OVSK har økt kjøregodtgjørelsen med 0,50 kr pr km. fra 1,50 til 2 kr 

 

Det kom forslag om å opprette en aktivitets komite. Dette ble enstemmig fra GRS og nå gjelder det 

å nominere en leder. 

 

Prekestol treffet ble en høyder i fjord. De har søkt om økonomisk støtte til treffet i år. Det ble en 

del diskusjon rundt bordet men alle er enige om at dette er et positivt tiltak. De innvilges støtte :-) 

Ønskes lykke til med arbeidet :-) 

 

Vi I OVSK ønsker avholde Service Konferansen 2016 og det ble nominert en leder fra NA sentrum 

Bergen. Den nominerte leverte NA CV, Nominasjon ble avholdt på vanlig måte å leder ble 

enstemmig valgt inn :-) Vi har hatt 2 områdemøter siden siste regions møte og det er full 

oppslutning om å gi et anbud og leder stiller på neste regionsmøte i juni :-)  

 

I kjærlig tjeneste avtroppende RKM og Vara RKM  

 

Område Øst 2 – ikke levert 

 

Område Øst  

Rapport fra område øst. 

Først vil jeg bare informere om at jeg har hatt ett godt samarbeid med kasserer. Etter en del 

forsøk fikk vi endelig tak i regningen fra leien av Majorstua kirke februar og oktober 2014, 
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samt februar 2015. Majorstua kirke har slått seg sammen med andre kirker i Oslo slik at det 

har blitt litt rot. Vanligvis pleier vi å betale 1000 – tusen- kroner pr gang vi er der. Men uten at 

de informerte om det er leien satt opp til 3000- tretusen- kroner. Så den totale regningen er 

på 5000-femtusen- kroner. 

Ønsker gjerne at regionen vurderer muligheter for å holde regionsmøter ett annet sted 

heretter. Eller er det greit for regionen å betale så mye? 

Samtidig forventer område øst at det får være regionen sitt ansvar å finne lokale og 

kaffekoker/lunsjlager på regionsmøter. Område ønsker ikke å bli pålagt slike faste oppgaver 

fra region, men er behjelpelig ved forespørsel fra region. 

 

Etter sist regionsmøte ønsker undertegnede å informere hva som kom frem i rapporten sin til 

område slik at dette kan være til ettertanke for regionen: 

”jeg ønsker fra mitt område mulighet til å komme med en tilbakemelding til region, samt at 

det etterlyses fra meg som Rkm en vervs beskrivelse og retningslinjer og at samtlige 

regionsmedlemmer setter seg inn i dette. Samtidig som regionsmedlemmene bør ta seg en 

liten selvransakelse. Grunnen til dette er at jeg opplevde saken som svært ubehagelig. Jeg er 

på regionen på vegne av område øst. Der er det ikke mine meninger som skal opp. Jeg er der 

for å representer mitt område på best mulig måte, og samtidig NA som helhet. Leder var bl.a. 

en av de som ga sterkt uttrykk for at han syntes disse meningene var tåpelig og at man fikk 

bare bli fort ferdig og avslutte saken. At det var unødvendig fordi han mente på at vi burde 

stemme det han ville at vi skulle stemme. Samtidig sitter det en del sterke personligheter der 

inne som også uten tvil, ikke la skjul på med både himling av øynene, risting på hode og 

uttrykte seg tydelig med lyder at dette var en tåpelig sak. Det er vanskelig å fortsette å gå 

imot når slike ting skjer. Og det er unødvendig oppførsel. Det skal også nevnes at leder ba om 

unnskyldning for måten han hadde latt seg rive med på, og det er bra. Men service skal være 

morsomt og ikke ubehagelig.” 

 

Det er noen ledige vara verv i område vårt. Oi og Hi komiteene samarbeider godt med område 

og seg imellom. Dessverre er det en del ledige verv i Hi komiteen og på noen paneler, men vi 

har gode ledere som setter fokus på service villighet. Oi/Hi holder også info sammen rundt 

om i gruppene for å få frem hva vi driver med i komiteene. Dette har det kommet positive 

tilbakemeldinger på. 
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Vi har både konvent, små fester og NA Dance event i nærmeste fremtid. Sted, tid og dato vil 

bli lagt ut på www.nanorge.org 

 

Vi har valgt å bare overføre en liten sum penger til regionen og sende penger videre da vi ikke 

er komfortable med regionens bruk av penger. 

 

Område øst forventer at regionsmedlemmene og underkomiteene bruker lik mal på alle 

regnskap og budsjetter. Det er RKM som har stemmerett og skal godkjenne disse. Derfor er 

det viktig at det ikke sendes ut forenklede versjoner. Det er forventet at det blir sendt ut i god 

tid slik at man får mulighet til å sette seg inn i både regnskap og budsjett. Det er bestemt at 

RKM vil ikke godkjenne hvis dette blir utlevert på regionsmøte.  

 

Vi ses i Harstad. Da er jeg så heldig å ha med meg vara også.  

 

IKS Rkm  

Vara Rkm  

 

Område Sør  

Område Sør har i dag totalt 19 møter i uken. Det er kommet 3 nye møter siden sist – det er 

fredagsgruppens tirsdagsmøte på tirsdager, Basic text møte på søndager og Never Alone 

gruppa på søndager – alle i Vestre Strandgate 19a. Fint å se at fellesskapet vårt vokser. Det 

gjør det desto viktigere å sørge for at tradisjonene våre blir ivaretatt. Dette har 

Aktivitetskomiteen i område sør fokus på når de nå arrangerer Bragdøya 2015 «Back to 

Basics» Det er sendt ut et brev til institusjoner som minner om vår 6. tradisjon og også ligger 

ute på naossk sine sider for de som ønsker å lese denne. Det vil også bli avholdt workshop på 

Bragdøya i år som vil ta for seg 6.tradisjon og OI arbeid.  

HIOI – komiteen har også mye aktivitet og har siden sist vært på oppdrag hos 

Addictologiakademiet hvor det var fokus på å fortelle hva NA er og hva NA ikke er. Rapporten 

fra oppdraget viste at vi dessverre ble møtt på en kjølig og nonchalant måte.  

HIOI har også fokus på at tradisjonene våre blir ivaretatt og derfor iverksatt nye retningslinjer. 

»Dersom man er engasjert i omsorg og behandlingsindustrien kan man ikke utføre aktive HI 

eller OI tjenester innenfor det området man er engasjert i.» Dette er for at budskapet til NA 

skal være tydelig og at det fremkommer at vi ikke samarbeider med andre foretak. 
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Område sør har svekket tillit til økonomistyringen i regionen. Et av punktene som forårsaker 

denne mistilliten er regnskapene fra litteraturkomiteen. Her har vi vært i dialog med kasserer 

og leder, fått tilgang til regnskap og på grunnlag av disse har vi sendt følgende sak til 

litteraturkomiteen slik at de kan forberede seg til regionsmøtet og gi oss tilfredsstillende svar 

på følgende: 

 

Resultatregnskapet viser et overskudd på kr 118 765,79 i 2013 + et overskudd på 150 419,12 i 

2014. Samlet overskudd på disse to årene er 269 184,91. 

I 2014 ble det overført 60 000.- til regionen (ført som møter og kurs i regnskapet) Dette er feil 

regnskapsføring. 

Hvor er de øvrige 209 184.91 kronene? 

Balanseregnskapet er mangelfullt og dårlig oppstilt. Tallene i kasse og bank er ikke 

dokumentert eller forklart. (Kasse på 77 052,00 og bankbeholdning på - 50 088,51) Dvs. at vi 

er skyldig 50 000 i banken pr 31/12-14 og at noen sitter på 77 000 i kontanter. Udekket tap på 

98 968,41 og variasjon i utestående fordringer har heller ingen fotnote i de regnskapene vi 

har fått tilgjengelig. 

Kvaliteten på regnskap og budsjetter fremstår av dårlig kvalitet og ingen revisjonsrapport 

foreligger. Området forventer at dette blir tatt tak i og ryddet opp i. 

Vi er for øvrig stort sett fornøyd med enkeltmedlemmers budsjetter og regnskap. 

 

I forhold til rapporten som telefonkomiteen sendte ut så har jeg spurt GSR`ene i området om 

villigheten her slik at jeg kunne bidra med en konstruktiv tilbakemelding. Det er 

tilbakemeldinger på at det er mye villighet, mange som ønsker å gjøre tjeneste i 

telefonkomiteen – men synes det er vanskelig å vite hvordan man skal gå frem for å tjeneste. 

Jeg ser også at telefonkomiteen etterlyser hva regionen ønsker å gjøre med villigheten til å 

være telefonvakter og ønsker å opplyse om vedtak i loggboken til Regionen fra Oslo 12. 

februar 2011 : «RKMene skal være bindeleddet mellom områdenes HI/OI leder og 

telefonkomiteen.» Hvis telefonkomiteen ønsker at RKM`ene kan bidra med lister over 12. 

trinnsvillige gjennom HIOI så er ikke dette noe problem  

Område sør ikke er særlig positive til at man på regionsmøte vedtok å sette i gang utforming 

av søknad på ECCNA 17 uten at dette har vært ute til gruppene først. Referatet fra 11.oktober 

2014 side 8 spesifiserer at det er kun ECCNA 16 dette gjelder når komiteen ble spurt om 

dette. Område sør forstår ønsket om å gjøre NA service og at det er gode motiver bak dette, 
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men at det er gruppene som er tjenestestrukturens høyeste organ. Det er ingen automatikk i 

at man kan legge inn bud for 2017 eller 2018 fordi man fikk grønt lys for 2016. Område sør 

ønsker ikke å være gledesdreper, bare være presis i hva vi stemmer over slik at vi slipper 

kommunikasjonsproblemer i fremtiden.  

Tilslutt vil jeg gratulere NA regionen Norge med jubileum. Etter å ha revidert loggboken til 

område sør ble jeg oppmerksom på at Regionen fyller 15 år den 18.juli. Såvidt jeg har klart å 

lese meg frem fra referatene i sør så ble det etablert på Bragdøya denne datoen.  

IKS  

 

 

Delegatene  

Hei  

Vi har siden siste møte Deltatt på vinter EDM i Warszawa Polen  

(Se eget referat derfra) 

Vi holder jevnlig kontakt på Tlf. og mail ang saker som dukker opp på mail fra EDM WSO og 

delegater rundt om, og holder oss informert om hva som skjer ute og hjemme. 

Vara delegat deltok også på en workshop med Florida regionen via Skype og delte sine 

erfaringer om konsensus baserte beslutninger.    

Vi har jo fått ny andre vara og vi har hatt et møte sammen face to face i Horten alle tre + 

kontakt på Tlf. og rundt forbi.  

Vara og andre vara reiser på juni møte og representerer oss der da delegaten er forhindret i å 

komme på møte. 

Vi minner også om at hvis vi har noen saker som skal med på eccna i Birmingham så må det på 

bordet på dette møte og i samme åndedrag nevner vi at vinter EDM vil bli avholdt den første 

helgen i februar 16 på Island så saker som skal med dit må komme på møte i oktober. 

Gleder oss til å se dere i Harstad. 

ILS 

Delegatene. 
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Underkomiteer  

Litteraturkomiteen  

Litteraturkomiteen består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, 2 pakkeansvarlige og en 

pool med 4 pakkere. Noen av medlemmene har lang reisevei og det vil være hensiktsmessig 

med mer lokal servicevillighet. Vi har derfor begynt å informere grupper i nærområdet om 

behov for kortreist service.  

Litteraturkomiteen er en tid- og arbeidskrevende komite. Det er flere store grupper som har 

nærhet til komiteens beliggenhet og de bør kunne bære komiteen over tid. Bor du i nærheten 

av Oslo eller Drammen, og vil spre budskapet i form av litteraturen, så send en mail, eller kom 

på komitemøte lørdag 22.august klokken 15.30 i Lierbyen, velkommen. 

 

Daglig drift 

Siden forrige møte i Regionen har vi hatt 3 komitemøter, mottatt 2 leveranser fra Belgia og 

gjennomført 10-12 pakkedager. Hittil i år har vi sendt ut 172 pakker (ved utgangen av mai) og 

omsatt varer for over kr. 200.000,-.  

 

Vi har diskutert kultur og samhold i komiteen og ble enig om å skape en bedre kultur ved å 

møtes fysisk, ha enighet om rutiner og lese visjonen for service før komitemøtene. Dette 

virker å gi resultater i form av bedre samspill og dynamikk i komiteen. På forrige møte i 

regionen fikk vi ny kasserer. Han leverer ryddige økonomiske rapporter og fungerer meget 

tilfredsstillende. Leder og nestleder utfyller hverandre godt og sekretær leverer raske og gode 

referater. Pakkerne gjør den viktigste jobben sammen de pakkeansvarlige som holder 

pakkedager og sender ut varer.  

 

Bestillinger og prisjustering 

Vi har forbedret måten vi håndterer bestillinger på ved å sende automatisk svar og en ny mail 

når vi forventer å sende ordren fra oss. Til RKMènes informasjon og grupper i områdene 

virker det som mange mailkontoer er fulle og må tømmes.  

 

Etter sommeren foretar vi prisjustering som i stor grad vil påvirke pris på flere bøker. Blant 

annet vil ”Bare for i dag”, ”Veiledning til trinnarbeid” og ”Basic tekst” bli påvirket av 

prisjusteringen. Vi ber alle om å benytte bestillingsarket som er oppdatert og ligger på 

Nanorge.org/litteratur når det bestilles varer.  
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Nye retningslinjer 

Komiteen jobber med å tilpasse retningslinjene til dagens behov i forhold til størrelse og 

arbeidsmengde. Til retningslinjene har vi diskutert mellomlagring, da de som leverer varer fra 

Belgia kommer på kort varsel og setter fra seg varene dersom ingen er tilstede å tar imot. 

 

Vi avvikler møtelister i papirformat, da de er dyre å produsere og vil aldri være oppdatert. Det 

er kjøpt inn makuleringsmaskin for å bevare anonymiteten. Når bestillinger kommer i retur, 

fakturerer vi for frakt ved neste bestilling.  

 

Kommunikasjon 

Alle henvendelser til Litteraturkomiteen skjer via epost: litteratur@nanorge.org. Leder tar seg 

av, eller delegerer kommunikasjon utover dette. Ingen av komiteens øvrige medlemmer 

representerer komiteen utenfor komiteens lokaler, og ute i fellesskapet.  

 

Vi har skrevet, og publisert nyhetsbrev på nanorge.no/litteratur og sendt det ut til våre 

kontaktadresser. Sekretær holder seg oppdatert med oversettelseskomiteen sitt 

ansvarsområde.  

 

Vi har ikke fått noen henvendelser fra konventer og ber områdene henvende seg til oss 

snarest om de vil ha litteratursalg på konvent i sommer. Vi har sommerstengt hele juli. 

 

Nyheter 

Til høsten kan vi vente å få: 

 IP#29- En Introduksjon til NA-møter 

 Å leve rusfri- Reisen fortsetter 

 Møteinnledningskortene, basert på 6th Edition av Basic Text. 

I kjærlig service 

Leder, nestleder og sekretær 

 

Kassererrapport 

Kjære region: jeg har valgt å ikke belaste reisebudsjett ved å reise til regionsmøte, og sender 

skriftlig rapport, samt varme tanker nordover  

mailto:litteratur@nanorge.org


13  

  

 

Vedlagt er oversikt over utbetalinger foretatt i perioden 1.1.-31.5.15, samt tallene ift. 

budsjett. Vi ligger omtrent på målet for utgifter, og noe under for salgsbudsjett. Vi har sendt 

50.000 til regionen (budsjettert med ca. 9000). Erfaringer med å sende purringer har økt 

månedssnitt på innbetalinger, og det er gledelig å se at mange gamle utestående er nå 

betalte. Tidligere kasserer skal besøke felleskap i Sverige for å sanke erfaringer med deres 

webshop, og vi venter spent på tilbakemeldingen derfra. Jeg vil takke for samarbeid i 

komiteen, samt ellers i tjenestestruktur og felleskapet for øvrig – det gjør det enkelt å gjøre 

tjeneste. Jeg holder på med rekruttering til varakassererverv, og har noen mulige kandidater i 

sikte. Dersom det er noen gode som dere kjenner til, si gjerne fra .  

 

Salg hittil i år:  

Brosjyrer:  kr.    19820 

Bøker:  kr.    85800 

Nøkkelringer:  kr.    33340  

Mynter:   kr.    32600 

Engelsk litteratur:  kr.      2255 

Plakater:   kr        740 

Diverse:   kr.       2362 

Brosjyrer/hefter kr.      6500 

Frakt   kr.    16691 

 Total  kr.  200108 

 

I kjærlig tjeneste,  

Kasserer N 
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Utbetalinger og budsjett hittil i år 
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Oversettelseskomiteen  

Siden sist har vi revidert IP# 29, og den er nå klar for trykking. 

Det drøyer dessverre med trykkingen av Leve rusfri- reisen fortsetter. Vi har purret på den, og den 

siste beskjeden vi har fått fra WSO translation dept., er at dette er på grunn av at de har jobbet på 

spreng for å få den Brasilianske utgaven av Basic Text klar til verdenskonventet i juni, og at alt 

annet dermed har blitt forskjøvet. Vi har blitt fortalt at vi ikke kan vente å få Leve rusfri- reisen 

fortsetter før etter verdenskonventet. 

Vi har en kandidat til kasserervervet, men mangler fortsatt sekretær. 

 

Web-komiteen   

På forrige komitémøte var vi tre stykker hvorav to har verv i komiteen. Vi har ledig verv som 

nestleder, sekretær og koordinator. Komiteen fungerer best om vi er fire eller flere 

medlemmer. Rekruttering er vanskelig selv om vi kunngjør behovet rundt på forskjellige 

møter. Vi vil også forsøke å headhunte medlemmer så dersom noen vet om noen som er 

aktuelle for tjeneste i webkomiteen, vennligst ta kontakt.  

 

Vi har publisert ny hjemmeside for NANorge. Den er mer vennlig i forhold til forskjellige 

plattformer (mobil, nettbrett etc.) og vi håper at den faller i smak hos våre medlemmer. Vi 

jobber kontinuerlig med å forbedre den så om noen har forslag til endringer, send oss gjerne 

en epost.  

 

Den siste måneden hadde vi ca. 2350 unike brukere på siden vår, med nesten 18000 

sidevisninger. 

 

Vi undersøker også muligheten for å spare penger. Dette gjør vi ved å vurdere endringer 

innen eksisterende hostingavtale versus bytte av hostingleverandør. Vår nåværende avtale 

utløper februar 2016. 

 

Vi lagde et arkiv for regionen på den gamle siden vår. Vi jobber nå med å opprette dette på 

den nye siden også, der vil samledokumenter for regionsmøtene og annen nødvendig 
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informasjon være tilgjengelig. Denne vil komme inne på NA Region Norge siden under 

Service. 

  

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

sende oss en epost på webmaster@nanorge.org 

 

IKS 

Leder 

Webkomiteen 

 

Telefonkomiteen  

1. Siden sist 

Telefonkomiteen (TK) opplever en meget dalende villighet til å være telefonvakt. I den 

perioden vi har bak oss nå, har 2/3 av telefonvaktene i Område Sør trukket seg. Hva som er 

grunnen til dette, vites ikke. Situasjonen har dermed blitt vanskelig og Leder har måttet ringe 

rundt for å få vakter til de forskjellige ukene. Når listen for Område Øst nå skal skrives, så ser 

vi at her er det også stort frafall av vakter. 

Til tross for utfordringer, så har telefonen vært i tjeneste på alle hverdager mellom 17:00 og 

19:00. 

Telefontjenesten i NA er helt avhengig av at det er villighet til å ha telefonen. 

Hva gjør vi? 

 

Et forslag komiteen har, er å flytte tjenesten videre i NA Region Norge. La Område Vest, Midt 

og Nord få kjøre på med vakter.  

Telemark/Buskerud fungerer bra, vi har 6 vakter der, og i Sør har vi nå 5 vakter (det er 

egentlig en for lite til at vi kjører i gang). Område Øst har 2-3 vakter. For å dekke ett år, 

trenger vi 26 vakter! Etter den perioden Område Øst har hatt telefonen nå, takker vi de for 

den tjenesten de har gjort i så mange år, og sender tjenesten videre. Dette på grunn av 

logostikken rundt det å sende telefonen rundt mellom Områdene. 

Hvis vi skal fortsette med dette, så må vi ha inn mer villighet. 

Vårt forslag er at vi tar det gradvis, og begynner med Område Vest. TK må ta to dager, en i 

Bergen og en i Stavanger, for opplæring av vaktene. Dette vil koste penger, og vi må derfor 

søke om en tilleggsbevilgning for dette på kr: 5.000,-. 
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Vi har i dag 3 simkort, og vi har blitt fra stålet/mistet en telefon i Posten. På grunn av dette og 

at vi nå må ha alle tre kortene i funksjon, må vi kjøpe inn to nye telefoner, to nye vesker og 

lage to nye permer. Dette vil gi en merkostnad for komiteen på kr: 2.500,-. Dette søker vi om 

en tilleggsbevilgning på. 

 

Videre så er Regionsmøtet i Harstad en voldsom merkostnad for TK. Vi har budsjett på 2.500,- 

for dette møtet, og det lar seg ikke gjøre. Med vårt «barberte» budsjett, så må vi for dette 

møtet, søke om en tilleggsbevilgning på kr: 6.000,- 

Så for møtet i Juni, ber TK om tilleggsbevilgning på kr: 13.500,-. 

 

2. ØKONOMI 

TK skal bestrebe seg på å holde et så lavt budsjett som mulig. Vi har Skype møter. Når møtet i 

Region Norge er flyttet til Harstad denne spesielle helgen, gir det en merkostnad til TK på 

6.000,- i forhold til det som er budsjettert for 2015. Dette må vi ha som ekstra bevilgning på 

årets budsjett. I tillegg så må vi revidere budsjettet vi går inn for å flytte telefonvakter rundt i 

Norge. Det krever noe opplæring, og det må gjøres av medlemmene av telefonkomiteen eller 

andre erfarne telefonvakter. 

 

3. AKTIVITETER 

I henhold til TK’s retningslinjer, så skal vi jevnlig avholde «workshops» og informasjonsmøter 

for å sikre en best mulig kvalitet på den tjenesten som ytes. TK deltok på «Ski & Recovery» 

med bra resultat, vi fikk inn mange nye 12. Trinnsfrivillige på listene våre. Vi har jobbet for å 

skaffe e-post adresser til alle de på listene, så vi kan få sendt ut litt informasjon. Dette har 

vært med vekslende hell. Etter å ha sendt ut ca 100 sms’er, har vi fått tilbake bare ca 35 

adresser. Sekretær i komiteen har gjort en kjempejobb med å skaffe de resterende, så nå er 

listen nesten komplett. Vi MÅ kjøre opplæring av nye telefonvakter så fort som mulig, og har i 

første omgang satt i gang dette i Område Vest. Når det gjelder worshop i Harstad, er dette 

satt på vent til vi får inn en bekreftelse på at vi ikke tømmer oss for penger for å reise på dette 

møtet/konventet. Vi vet det er mye villighet i Nord, men vi har ikke penger til å reise hit for å 

gjøre opplæringen i år. Det ville være veldig synd om TK ikke kan fortsette sitt meget viktige 

arbeid på grunn av manglende villighet eller manglende bevilgninger fra NA Region Norge. Vi 

må kjøre innsats på å verve nye telefonvakter. 
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4. Strukturen i TK 

LEDER: Harald (Vervet går ut i Februar 2017).  

NESTLEDER: Ledig. Vervet har 2 års varighet og det anbefales 2 års rusfri tid. 

KASSERER: Otto (Ferdig for lenge siden, sitter på overtid for å opprettholde stabilitet i komiteen i 

den perioden vi er i nå). Vervet har 2 års varighet og det anbefales 3 års rusfri tid. 

SEKRETÆR: Marit. (Vervet går ut i Mars 2016). 

 

5. Saker til NA Region Norge: 

1. TK trenger tilleggsbevilgning på kr: 11.500,- på bakgrunn av følgende: 

• Opplæring Område Vest til telefonvakter (3.000,-) 

• Innkjøp av nye telefoner/simkort, vesker og permer (2.500,-) 

• Utgifter til Regionsmøtet i Harstad Juni 2015 (6.000,-). 

2. Hva gjør vi med villigheten til å være telefonvakter? Hva ønsker NA Region Norge å gjøre? 

 

IKS Leder TK 

 

Felleskapsutviklingskomiteen  

Hei 

Fu har hatt to oppdrag siden siste regionsmøte: Første europeiske læredager og Læredag på 

Lambertseter (se egne rapporter). Fu skal bidra med en Workshop ”arbeide med trinnene” på 

fredag 26.6 i Harstad. Fu har kapasitet til flere oppdrag enn de vi får forespørsel om og jeg vil 

oppfordre områdene (ev grupper) til å arrangere flere ”service events” . Gleder meg til å møte 

dere i Harstad. 

Iks   

…………….. 

European Learning days i Berlin påsken 2015 

Fredag: 

Dagen ble startet med at vi ble ønsket velkommen. Vi var ca 150 NA medlemmer til stede fra 

35 forskjellige land (?) Inkludert to faciliaters, 2 medlemmer fra World Board og 1 fra NAWS. 

 

Den første workshopen var en PR vs P.I. Worshop, dvs offentlig relasjon/O.I. 

Vi var delt opp i flere grupper og fikk oppgaver vi hadde Brainstorming på. Etter det var gjort 

så ble resultatene vi kom fram til delt i plenum og skrevet på Flip Over. 
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Samtidig var det en workshop på konseptene. 

Neste session var Group Support. 

Dette fora hadde fokus på Group support som et forslag på den nye service strukturen, hvor 

gruppene kommer sammen og diskuterer ting som ikke har med saker til Områdene eller 

økonomi å gjøre, men hvilke som helst andre ting som gruppene trenger å diskutere. Gruppe 

support forum kan også brukes til litteratur utgivelse, workshops, opplæring av medlemmer 

og planlegging av eventer. 

Vi hadde igjen gruppe arbeider, hvor vi brainstormet erfaringer og henviste til litteratur 

 

Å bygge sterke hjemmegrupper: 

Her kom det forslag om utfordringer som gruppene facer 

Hva som kan forbedres i hvert tilfelle 

Og deretter Brainstorming av løsninger 

Hva for en handling må gruppene gjøre for å få forandringer 

 

Å planlegge våre tjenester: 

Til slutt var det en EDM/WSO-E presentasjon, hvor vi ikke var til stede (ut og spiste) 

Og så et speakermøte med panel hvor medlemmer fra 4 land delte om «Tilfriskning i små 

regioner» 

 

Lørdag: 

Vi startet med at det ble delt erfaringer fra Stor Britannia om H&I arbeidet i fengsler og 

institusjoner. Masse gode erfaringer her. Det ble delt en del om sponsorskap i fengsler, da 

Storbritannia har holdt på med dette i 8 år nå. 

 

Oversettelse: Vi fikk lov til å innlede med erfaringer fra oversettelse i Norge og Israel. Etter det 

var det mange spørsmål og erfaringer delt. Vi etterlyste også Living Clean på norsk, og det 

skulle undersøkes hvorfor den ikke var gått i trykken. 

 

 Tradisjonsbok workshop: 

Webpage/videos: 

 

Speakermøte: Å ta vare på oss selv når vi gjør service 
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Og så var det countdown og party med dans :-) 

 

Søndag: 

Vi startet dagen med en FU (fellesskapsutvikling) workshop. Det var medlemmer fra 

Storbritanina som hadde workshopen. Erfaringer ble delt og spørsmål stilt, og vi fikk mulighet 

til å dele erfaringer fra Norge også her. Ga oss også inspirasjon til vårt arbeide videre her 

hjemme 

 

Welcoming all memebers: 

 

Etter det så dro vi på sightseeing i Berlin og fikk sett litt av denne flotte byen. 

Det har vært en veldig innholdsrik og lærerik tur. Bare synd at vi ikke var flere fra Norge. 

I kjærlig tjeneste 

…………………… 

Rapport fra læredag på Lamberseter Oslo, 090515 

Temaer på læredagen var: Å bygge sterke hjemmegrupper + Tradisjonene 

Tilstede: 2 fra FU komiteen pluss 27 deltagere fra OØ og OØ2 

Vi startet dagen med «Å bygge sterke hjemmegrupper» workshop. Vi viste en Power Point 

som var oversatt fra engelsk, og som vi fulgte punktvis gjennom hele workshopen. Deltagerne 

fikk samtidig et ark med 5 punkter på som de måtte følge. Det gikk på identifikasjon av 

spesifikke områder i gruppen som kunne forbedres, brainstorming på forbedring, fokus på 

løsning, og hvordan løsningen skulle utføres i praksis. 

Vi delte deltagerne inn i 5 grupper, på ca 5 på hver gruppe. 

Det første som ble gjort var en «Ice Breaker», som gikk ut på å finne et tilfriskningsrelatert 

navn til hver «NA gruppe». 

Når gruppene var ferdig, delte de løsningene i plenum, og alt ble skrevet ned på en Flip over 

og hengt opp på veggen etterpå.  

Vi hadde så matpause i 1 time. 

 

Etter pausen så hadde vi en Tradisjons workshop. 

Den gikk ut på at hver gruppe fikk utlevert et ark med 4 spørsmål på tradisjon 1,3,4,5,6...det 

manglet en gruppe til å ta 2 tradisjonen. Spørsmålene var plukket ut og oversatt fra utkastet 

på Tradisjons håndboken som ligger ute på nettet. 
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Vi synes at det fungerer bra at medlemmene selv finner løsninger og er med på Brain 

storming 

Mye bra kom ut av begge workshopene. Vi begynte kl 13 og var ferdige kl 15. Veldig artig å 

være med på. 

I kjærlig service 

Leder i FU    Nestleder 

 

Arbeidsgruppe for Europakonvent i Norge: 

Vi i arbeidsgruppen har avholdt tre møter i Moss siden forrige regionsmøte. Arbeidsgruppen har 

nå også sekretær, noe som er til stor hjelp! 

Vi har nå formelt valgt lokasjon for vårt bud, samt leder, nestleder og kasserer for 

konventkomiteen, ihht krav til bud i EDM Orientation pack. Vi har hatt flere gode alternativer for 

lokasjon, og valgte tilslutt Quality hotel & resort i Sarpsborg. Stedet har mange kvaliteter som vil 

kunne bidra til et vellykket arrangement, og det økonomiske aspektet rundt dette alternativet gir 

meget gode forutsetninger. Kasserer har nå trukket seg fra vervet grunnet livssituasjon, og således 

er dette vervet igjen tilgjengelig. 

Vi har 9-15 deltagere på våre møter, samt en liste med 18 villige medlemmer i tillegg, og opplever 

en entusiasme og positivitet i arbeidsgruppen som er verdifull og smittende. Fra leders ståsted 

oppleves det som om vi har en svært god sammensetning av medlemmer som både er kritiske og 

støttende der det trengs. 

Vårt neste møte er 5. Juli kl 16.00 i Moss sine møtelokaler. På forrige møte ble arbeidsoppgaver 

delegert, slik at vi har plassert ansvar for ulike oppgaver til mindre arbeidsgrupper. Vi mener å 

være i rute til å levere inn et gjennomarbeidet bud for å avholde Europakonvent i 2017, og dette 

vil da presenteres på EDM i Birmingham i august d.å. 

Kostnadsmessig har vi foreløpig lykkes å gjøre vårt arbeid på lavkostbudsjett, og det er kun 

reiseregninger av beskjeden størrelse som har påløpt. Igjen, takk til NA Moss for gratis lån av 

lokaler!  

Vi ser imidlertid at det kan komme noen kostnader med å trykke opp budet, og estimerer dette til 

anslagsvis 2-3000,- kr. Alle medlemmer av EDM skal – ihht EDM Orientation pack - ha et eksemplar 

av en trykksak vi presenterer budet på, og det er dette som er kostnaden. Om ikke annet 
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fremkommer av regionsmøte i Harstad, anser vi det som innenfor vårt mandat å utarbeide denne 

trykksak for regionens regning. 

Så er det tid for noen personlige betraktninger: 

Som leder av arbeidsgruppen har jeg mange meningsfulle menneskemøter, men også enkelte 

muligheter for vekst – også kjent som utfordringer. Under samtale med et NA medlem fra område 

sør ble jeg konfrontert med påstanden om at samtlige europakonventer så langt har gått med 

økonomisk underskudd. Dette hadde vedkommende fra troverdige kilder som har gjort tjeneste 

høyt & lavt i strukturen, og slik oppstår en sannhet.  

Dette om den ikke blir dokumentert å være feilaktig.  

Jeg har derfor vært i samtale med flere med erfaring fra tjeneste i EDM som tilbakeviser disse 

påstandene. Jeg har også vært i kontakt med Paul F fra world board som har engasjert tidligere 

kasserer i EDM for å fremskaffe økonomisk resultat fra seneste 10 europakonventer.  Dette er 

dokumentasjon som viser at europakonventer hovedsakelig leverer et positivt økonomisk resultat, 

og vil fremlegges så snart jeg ihendehar dette.  

Da det har vært tilstrekkelig med påstander rundt økonomiske aspekter i NA i senere tid vil jeg 

bestrebe meg på å levere dokumentasjon slik at evt. uenigheter baserer seg på en felles 

virkelighet. 

Jeg ønsker også å presisere at mitt eneste permanente verv i regionen er som varakasserer. Jeg 

har også et verv i ad hoc komiteen som utreder et evt. europakonvent i Norge og det er – slik jeg 

forstår det – intet motsetningsforhold mellom disse roller. Om vi får budet på europakonvent så 

vil jeg tjenestegjøre som leder av konventkomiteen, men da gjør jeg tjeneste for EDM, og det er 

heller ikke der noe motsetningsforhold.  

For de som måtte ha en oppfatning av at jeg har flere hatter/roller enn tillatt i regionen, er det 

selvfølgelig lov å komme med motargumenter. 

Avslutningsvis vil jeg nevne at jeg ikke vil delta på regionsmøte i Harstad pga. reisevirksomhet. 

Arbeidsgruppen for europakonvent i Norge er imidlertid representert av andre medlemmer av 

vårt organ, som vil kunne gi utfyllende informasjon ved behov. 

IKT leder 

Arbeidsgruppa for europakonvent i Norge 
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Oversikt over vedlegg til Samledokumentet: 

Leder og Sekretær: 

 Prioriteringsliste for Planning Basic 

 Oppdatert agenda 

Kasserer:  

 Regnskap Na Region Norge 2015.xls  

 Ett par frågor till område sör ang aktivitetskomiteens flyer (1).doc  

 Budsjett og resultat 2015.xls 

Litteraturkomiteen:  

 Littkom_Salg hittil i år.PDF 

Delegatene:  

 Rapport fra vinter EDM i Warszawa 26.docx  

 warsawminutesdraft (6).docx  

 Skype meeting whit Florida Service Symposium (1).docx 

Telefonkomiteen:  

 Telefonkomiteen Revidert budsjett Juni 2015.docx 

 

 

 

 

 

 



Narcotics Anonymous 

 

Anonyme Narkomane 

 

Dagsorden 

 

Tid: Lørdag 27. juni 2015  kl. 09.00 

Sted: Harstad 

 

Spørsmål og svar fra alle i komiteen, områder, underkomiteer og delegater. 

Spørsmål som kom tydelig fram i rapportene er listet opp nederst på dagsorden.  



Saker: 

1.  Valg i NA Regionen Norge: 

Varasekretær (3 år rusfri tid) 

 

2. Sak videre fra forrige møte:  

Bud på Servicekonferansen og valg av leder for konferansen.  

 

3. Sak videre fra forrige møte: 

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

For at noen skal komme i betraktning ved et valg av betrodde tjenere i NA Norge 

Regionskomite må de nomineres. Nominasjonene må komme fra områdene 

gjennom RKMene. Unntaktsvis er dersom det finnes praktiske årsaker til at 

dette ikke er mulig - kandidaten må da sende en tjeneste CV til regionen senest 

14 dager før møtet.  

 

4. Sak som kom opp på forrige regionsmøte: 

Justering av retningslinjer; Det må inn i retningslinjene at alle sender sine regnskap 

til alle sammen. Kasserer får ansvar for å minne alle på å sende det ut. 

 

5. Bud på ECCNA 

 

6. Planning Basic – 1 times videre arbeid  



 

 

7. Sak fra delegatene: Vi ønsker å melde inn infobrevet fra aktivitetskomiteen på 

Bragdøya som sak til regionsmøte. Vi anser brevet som et brudd på våre tradisjoner, 

blant annet at det rammer NA som helhet. Vi ønsker at dette diskuteres og avklares 

på regionsmøte. 

 

8. Sak fra område sør:Hvorfor er det nødvendig å ta 50% fortjeneste på myntene all den 

tid det forventes at gruppene skal gi dem vekk gratis?  Har regionen behov for denne 

ekstra inntekten og hvem har tatt denne beslutningen? 

 

9. Sak fra vara-kasserer: Hvordan kan vi møte usanne påstander som bidrar til å skade 

NA som helhet? Det er ønskelig å bruke noen minutter for å drøfte situasjonen rundt 

den skadelige rykteflommen som har versert hva angår regionens økonomiske 

tilstand. (se rapport fra vara-kasserer). 

 

10.  11. konseptet- les konseptet og få en diskusjon/refleksjon på vårt ansvar når det 

gjelder bruk av NAs midler. 

Konsept 11: «NA- midler skal benyttes til å fremme vårt hovedformål, og 

må anvendes ansvarlig» 

 

11. Sak fra Telefonkomiteen: Hva gjør vi med villigheten til å være telefonvakter? 

Hva ønsker NA Region Norge å gjøre? 

 

12. Sak fra Telefonkomiteen: Revidert budsjett og ny telefonløsning; Vi søker av 

dette med en tilleggsbevilgning på: 12.374,- og mulighet til å oppdatere 

telefontjenesten i henhold til forslaget. Se vedlegg fra telefonkomiteen.  

 

13. Sak fra Område Øst: Leien på Majorstua kirke er økt fra 1000,- til 3000,- pr 

regionsmøte. Er det greit å betale å mye, eller bør regionen vurdere andre steder? 

Området forventer dessuten at det er regionens ansvar å finne lokale og 



kaffekoker/lunsjlager til regionsmøtene. Område ønsker ikke å bli pålagt slike 

faste oppgaver fra region, men er behjelpelig ved forespørsel fra region. 

 

 

 

Spørsmål som kom tydelig fram i rapportene:  

 

Område vest:  

 Det er noe problematikk i forhold til bekledning (folk med vester) på møter. Det 

ønskes kommentarer fra region på dette, om det er erfaring å gi videre.  

 Spørsmål fra Sandnes: Finnes det retningslinjer på hvordan vi identifiserer oss på 

møter? Medlemmer identifiserer seg som avhengige, dette blir det en del 

gnisninger av. Har region noen anbefalinger? 

 

 

  





 



Inkomster 2015

05.01.2015 Tillbakafört fra Oversettelse 0,72
05.01.2015 Tillbakafört fra Konvent 7,35
05.01.2015 Tillbakafört fra Telefon 9,22
05.01.2015 Tillbakafört fra Web 18,03
05.01.2015 Tillbakafört fra Fu 26,41
12.01.2015 OSSK 7 trad 60000
26.01.2015 OÖ2SK 7 trad 20000
26.01.2015 Litteratur 50000
11.03.2015 OÖSK 7 Trad 50000

Sum 180061,73

Utgifter 2015

20.01.2015 Oversettelse 2/3 8400
20.01.2015 Telefon 2/3 12880
20.01.2015 Web 2/3 20200
20.01.2015 Fu 2/3 38600
03.02.2015 Svea Inkasso, postbox leie 2162,85
16.02.2015 Mat Regionsmöte i Oslo 718
16.02.2015 Kasserer, möte i Oslo 1334
16.02.2015 Ev Europakonvent komitee, körgodtgörelse 1610
18.02.2015 Vara Kasserer, möte i Oslo 1388
18.02.2015 Ev Europakonvent komitee, körgodtgörelse 1396
18.02.2015 EDM 75536
18.02.2015 WSO 176251
27.02.2015 Vara Sek, flyg Harstad 2238
27.02.2015 Vara Delegat 13300
11.05.2015 Kirklig fellesråd i Oslo 5000
19.05.2015 Delegat 10000
20.05.2015 Oversettelse 1/3 4199
20.05.2015 Telefon 1/3 6440
20.05.2015 Web 1/3 10100
20.05.2015 Fu 1/3 19400
27.05.2015 2 vara delegat 5500

Sum 416652,85



Hva UT INN

Bidrag fra områder kr 150 000,00
Litteratur salg kr 85 000,00
Leder kr 10 000,00
Nestleder kr 13 000,00
Sekretær kr 5 000,00
Kasserer kr 5 000,00
Vara- sekretær kr 5 000,00
Vara- kasserer kr 5 000,00
Delegat kr 21 000,00
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 kr 30 000,00
Regions konvent kr 0,00 kr 0,00
Støtte ubemidl. Områder kr 0,00 kr 0,00
Ev Europakonvent
Totalt kr 250 419,00 kr 265 000,00

Resultat kr 14 581,00

Budsjett 2015



Narcotics Anonymous 
 

Anonyme Narkomane 

 
TILLEGG TIL RAPPORT MED FORSLAG TIL 

TELEFONLØSNING OG REVIDERT BUDSJETT TIL 
REGIONSMØTET I JUNI 2015 I HARSTAD. 

 
1. Ny telefonløsning: 

 
Litt historie: NA telefonen ble opprettet for nesten 20 år siden. Den har ikke vært forandret 
siden den gang, hverken med type abonnement eller med åpningstider. Vi har vært så heldige 
at vi har hatt mange av de samme telefonvaktene i nesten alle disse årene. I Område Sør har vi 
hatt en tilvekst av vakter. Men systemet har ikke vært forandret. Vi har hatt, og har, 3 simkort 
og har hatt 2 telefoner. 
Tjenesten har ligget i Område Øst og i Område Sør. Historisk sett har det vært 2-3 vakter i 
Område Øst 2 også. 
For 2 år siden ble Telemark innlemmet i «telefonvaktstyrken» med 6-8 vakter. 
Situasjonen nå, er at vi har mistet de fleste vaktene i Område Øst, og har 5-6 vakter igjen i 
Område Sør. 
Logistikken i dette, å få sendt telefonene rundt til de som skal ha den koster en del penger (ca 
250,- pr gang), og er litt risikosport. I fjor mistet en av vaktene en telefon i havet, og i år har 
en komplett veske blitt borte i Posten, de kan ikke finne den igjen. 
Som jeg skrev i min rapport, så stiller Område Øst med 2, kanskje 3, telefonvakter i 2015. Det 
blir 500,- i frakt og noen nervepirrende dager for 4, kanskje 6, uker. 
 
Vi må gjøre noen forandringer, og TK’s forslag er at vi oppretter en sentralbordløsning. 
 
I dag har vi en kostnad på ca 300,- pr måned (se budsjett) for ett nummer med 3 sim kort. Det 
vi ønsker er å ha 15 telefoner i sentralbordløsning. Det vil koste NA Region Norge 1.894,- pr 
måned i snitt. Dette inkluderer de fysiske telefonene (1,- i tillegg ved kjøp pr telefon) og 
abonnementet. Det er bindingstid på to år på denne avtalen. 
 
Med denne løsningen vil vi kunne bruke telefonvakter i hele Norge og vi vil kunne ha 
tekniske løsninger som gjør at den som ringer ALDRI får opptattsignal men blir satt i en 
«kø». 
Denne løsningen vil også gi både telefonvaktene og TK en litt enklere «hverdag». 
Vi vil også ha mulighet til å kjøre i gang med lengre åpningstid på telefonen, hvis vi finner 
villighet i NA til dette. 
 
Vi har valgt å gå for denne telefonen: 

 
 
 
Den har batterilevetid som «de gamle Nokia, Sony 
Ericsson», er vanntette og tåler å bli mistet i bakken etc. 
 
 



2. Revidert budsjett for Telefonkomiteen. 
 

Budsjett 2015   Revidert 2015    
Regionsmøter Oslo for 
Leder   

3.280,- 4.000,- 

Nestleder Regionsmøte i 
Oslo (verv ikke besatt, 
men tar med 500,- hvis 
det kommer villige til 
siste møtet i Oktober) 

1.140,- 500,- 

Regionsmøte i Harstad 2.800,- 0,- 
Hotell 2 stk møter i Oslo 3.000,- 0,- 
Telefonutgifter 2015  4.200,- 13.494,- 

(inkludert 15,- for innkjøp av 
nye telefoner) 

Opplæring nye 
telefonvakter i Område 
Vest (Stavanger og 
Bergen) 

0,- 5.000,- 

Workshops/promotering 
av Telefontjenesten/ 
Trinnsfrivilliget (dette 
har blitt helt nødvendig 
siden vi har mistet så 
mange telefonvakter) 

0,- 3.500,- 

Utgifter til sekretær/leder 500,- 3.500,- 
Oppgradering av 12 
trinnslister (dette gjør vi 
så elektronisk via mail 
som mulig) 

1.200,- 500,- 

Leie av møtelokaler 1.000,- 0,- 
Utgifter OI/HI 
koordinator (vervet er tatt 
bort, oppgaver overført til 
sekretær) 

1.000,- 0,- 

 
Totalt for 2015                      18.120,-              30.494,- 
  

Vi søker av dette med en tilleggsbevilgning på: 12.374,- og mulighet til å oppdatere 
telefontjenesten i henhold til forslaget. 

Telefonkomiteen har jobbet med den nye løsningen over 2 år. Vi har hatt en «anbudsrunde» 
med NetCom (vår nåværende leverandør), Network Norway og Telenor. Etter mange runder 
på løsning og pris, er det Telenor som kommer med den beste og billigste pakken. 
Tilbudet som vi har fått nå er oppdatert og er gyldig i en måned. 
Hvis det er spørsmål om dette, så bare kontakt Leder Telefonkomiteen. Jeg sitter med all 
tekniske og praktiske løsninger. Jeg kan treffes på telefon også under Regionsmøtet hvis 
ønskelig. 
 
I kjærlig service 
 
Harald 
Leder NA Region Norges telefonkomite. 



NA Norge Litteraturkomite Salg fordelt på perioder og produkter pr. produktgruppe

Utvalgskriterier:   ORDRE/FAKTURA:  Forfallsdato >= 01.01.2015 og Forfallsdato < 01.07.2015  og År = 2015

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember SumNavnProduktnr.

Brosjyrer

1001 IP # 1 Hvem, Hva,  Hvordan 2 2452103601 47012580

1002 IP # 2 Gruppen 4851906016075

1005 IP # 5 Et Annet Synspunkt 370956015065

1006 IP # 6 Tilfriskning og 6051656029090

1007 IP # 7 Er Jeg en 1 40058030031518520

1008 IP # 8 Bare for i dag 800230110335125

1009 IP # 9 Å Leve Programmet 79519016032011510

1010 IP # 11 Sponsorskap 1 550230550420190160

1012 IP # 12 Selvbesatthetens 90016060375145160

1013 IP # 3113 Av unge 56538560120

1014 IP # 14 En Rusavhengigs 460170601507010

1015 IP # 15 Offentlig informasjon 4351605018045

1016 IP # 16 For Nykommeren 1 80046566037527525

1017 IP # 17 For de i Behandling 60021060210120

1019 IP # 19 Selvakseptering 8102356032580110

1020 IP # 20 H&I Service og NA 25560508560

1021 IP # 21 Alene og Rusfri 4459050185120

1022 IP # 22 Velkommen til 2 05049062559531525

1023 IP # 23 Rusfri etter 685210100250125

1024 IP # 24 Håndtering av 245555065705

1026 IP # 26 Tilgjengelighet for de 756015

1027 IP # 27 For foreldre til og 2051205035

1028 En Ressurs i ditt 1 8051001001 005600

1029 NA-gruppen og medisinering 23565504575

 19 820      4 9253 7457 4253 120605

Bøker

4001 Basic Tekst Norsk 5. utgave -250-250

4002 Veiledning til Trinnarbeid 18 9003 7003 3003 7005 5002 700

4003 Det Virker - Hvordan og 13 7003 5001 3002 6003 9002 400

4004 Sponsorskap 800400400

4005 Bare for i dag 26 4005 4004 5004 30010 4001 800

4006 Basic Text Norsk 6. utgave 26 2505 4005 1005 2508 4002 100

Utskrevet av NA  Litteratur 01.06.2015 11:59:50. Side 1 av 5



NA Norge Litteraturkomite Salg fordelt på perioder og produkter pr. produktgruppe

Utvalgskriterier:   ORDRE/FAKTURA:  Forfallsdato >= 01.01.2015 og Forfallsdato < 01.07.2015  og År = 2015

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember SumNavnProduktnr.

 85 800      18 15014 20016 25028 2009 000

Nøkkelringer

2001 Hvit - Velkommen, bare for 11 2902 6603 0002 7702 250610

2002 Oransje - 30 dager 5 6602 4807701 0701 29050

2003 Grønn - 60 dager 3 8601 430770720940

2004 Rød - 90 dager 2 8201 130670270750

2005 Blå - 6 måneder 1 890560570330430

2006 Gul - 9 måneder 1 630260650540180

2007 Selvlysende - 1 år 1 26042042034080

2008 Grå - 18 måneder 1 410210620400180

2009 Svart - flere år 3 5205501 0001 480360130

 33 340      9 7008 4707 9206 460790

Mynter

3001 Bronse - 1 år 3 6501 1502501 300700250

3002 Bronse - 18 måneder 2 350850350750400

3003 Bronse - 2 år 3 9001 4502001 2001 00050

3004 Bronse - 3 år 2 7508502501 050600

3005 Bronse - 4 år 1 800800150400350100

3006 Bronse - 5 år 1 150550150150150150

3007 Bronse - 6 år 900300150350100

3008 Bronse - 7 år 900400100100300

3009 Bronse - 8 år 90030010025020050

3010 Bronse - 9 år 1 000200250300250

3011 Bronse - 10 år 500100502505050

3012 Bronse - 11 år 750-450900100200

3013 Bronse - 12 år 700200200300

3014 Bronse - 13 år 450200150100

3015 Bronse - 14 år 4003005050

3016 Bronse - 15 år 400150501005050

3017 Bronse - 16 år 75030010020050100

3018 Bronse - 17 år 450250100100

3019 Bronse - 18 år 400300100

3020 Bronse - 19 år 450300150
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NA Norge Litteraturkomite Salg fordelt på perioder og produkter pr. produktgruppe

Utvalgskriterier:   ORDRE/FAKTURA:  Forfallsdato >= 01.01.2015 og Forfallsdato < 01.07.2015  og År = 2015

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember SumNavnProduktnr.

3021 Bronse - 20 år 2505015050

3022 Bronse - 21 år 20015050

3023 Bronse - 22 år 1005050

3024 Bronse - 23 år 5050

3025 Bronse - 24 år 150505050

3026 Bronse - 25 år 1005050

3027 Bronse - 26 år 15050100

3028 Bronse - 27 år 5050

3029 Bronse - 28 år 5050

3030 Bronse - 29 år 5050

3031 Bronse - 30 år 5050

3042 Bronse - Eternity 15010050

3100 Bi Plated - 1 år 200200

3104 Bi Plated - 4 år 200200

3105 Bi Plated - 5 år 200200

3106 Bi Plated - 6 år 200200

3107 Bi Plated - 7 år 200200

3108 Bi Plated - 8 år 200200

3109 Bi Plated - 9 år 200200

3110 Bi Plated - 10 år 200200

3155 Tri Plated - Blå / Hvit 5 år 300300

3205 Tri Plated - Grønn/Svart - 5 300300

3253 Tri Plated - Hvit / Gull 3 år 300300

3255 Tri Plated - Hvit / Gull 5 år 300300

3260 Tri Plated - Hvit / Gull 10 år 300300

3263 Tri Plated - Hvit / Gull 13 år 300300

3309 Tri Plated Lilla / Hvit 8 år 300300

3353 Tri Plated - Lilla / Svart 3 år 300300

3354 Tri Plated - Lilla / Svart 4 år 300300

3360 Tri Plated - Lilla / Svart 10 år 300300

3402 Tri Plated - Oransje/Svart -  2 300300

3452 Tri Plated - Rosa - 2 år 300300

3505 Tri Plated - Rød/Hvit - 5 år 300300

3550 Tri Plated - Svart / Sølv 1 år 600600

3553 Tri Plated - Svart / Sølv 3 år 300300

3554 Tri Plated - Svart / Sølv 4 år 300300
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NA Norge Litteraturkomite Salg fordelt på perioder og produkter pr. produktgruppe

Utvalgskriterier:   ORDRE/FAKTURA:  Forfallsdato >= 01.01.2015 og Forfallsdato < 01.07.2015  og År = 2015

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember SumNavnProduktnr.

3560 Tri Plated - Svart / Sølv 10 år

 32 600     -45011 7003 2008 3508 6001 200

Engelsk litteratur

5001 Living Clean 2 620860660700300100

5002 Basic Text 6. utg. Hard Cover -450-750300

5016 Little White Booklet 4545

5020 H&I Basics 201010

5021 PR Basics 2020

 2 255      155660710330400

Plakater

6001 NAs Tolv Tradisjoner- Plakat 1204080

6002 NAs Tolv Trinn- Plakat 2804040804080

6003 Bare for idag- Plakat 602040

6004 Sinnsrobønnen- Plakat 1202020202040

6005 Takknemlighetsbønn- Plakat 4040

6006 NAs Tolv Konsepter- Plakat 4040

6007 Tredjetrinnsbønn- Plakat 804040

 740      6060100240280

Diverse artikler

7004 Basic Mug 200200

7005 Heat Sensitive Mug 200200

7007 WCNA 34 Balla Mug 5050

7009 Visittkort 400100100200

7012 Litteratur Rack - Stor - 20 500500

7013 Møteinnledningskort - Sett 18060120

7014 Nøkkelring myntholder - Sølv 200200

7020 Halskjede myntholder Gull 632158474

 2 362      258800200734370

Brosjyrer og hefter

8001 Arbeide med trinn fire i NA 150901050
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NA Norge Litteraturkomite Salg fordelt på perioder og produkter pr. produktgruppe

Utvalgskriterier:   ORDRE/FAKTURA:  Forfallsdato >= 01.01.2015 og Forfallsdato < 01.07.2015  og År = 2015

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember SumNavnProduktnr.

8002 Bak murene 630454546575

8003 Betrodde tjenere - roller og 14513510

8004 Det lille hvite heftet (med 7 1 650590300560200

8005 Introduksjon til NA 2 07575500750500250

8006 Introduksjon til møter 100100

8007 Forstyrrende og voldelig 1010

8008 Gruppesaksmøter 12511510

8009 Ved sykdom 165454575

8010 Tolv konsepter for NA-service 1 02512560050250

8011 Gruppen 1206060

8013 Prinsipper og lederskap i NAs 251510

8014 Sosiale medier og våre 451035

8015 Finansiering av tjenester i NA 1202065530

8016 H&I Tjeneste 1010

8017 Informasjon om NA 105105

 6 500      9451 9802 0501 275250

Frakt

10001 frakt inntil 10 kg. 10 2403 2001 4402 7202 080800

10002 frakt 10- 25 kg. 3 0472755502751 672275

10003 Frakt egendefinert 3 4046645356351 470100

 16 691      4 1392 5253 6305 2221 175

 200 108     -45050 03235 64046 63554 18114 070Sum

Alle tall er eks. mva.
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Ett par frågor till område sör ang aktivitetskomiteens flyer, som enligt mig 
bryter flera av våra traditioner.. 

Varför har inte aktivitetskomiteen tagit detta in till ert område som sedan 
kunde ha tagit upp problemet i Regionen och vad är problemet?  
Det kan tänkas att något arr, Öksne, Gon, Ski and recovery mfl har 
upplevt något liknande eller att något arr i en annan Region har 
erfarenheter kring detta? 
 
Jag sickade ett mail till nacampinsweden.org och till vårt nästa europa 
konvent, eccna.co.uk/no/contact/ där jag skrev att jag som rusavhengig 
jobbar på en instution och har tänkt att ta med mig ett par patienter och 
komma på deras arr, min fråga var, är vi välkomna?  
Bägge svarar att vi givetvis är välkomna. Här har aktivitets komiteen i sör 
en annan uppfattning av våra traditioner?! 

När en rusavhengig kommer(till ett Na arr) för att ”institusjonen ønsker 
eller tilbyr det” och inte är välkommen, bryts den tredje traditionen. 
 
Det står lite längre ned att komiteen ändock önskar rusavhengiga i 
behandling till ön. Detta blir ett moment 22 för mig, då du inte får komma 
om behandlingen önskar el tillbyr det, endast om din behandlingsplats inte 
önskar eller tillbyr det???! 
Uppmanar ni att de i behandling sticker av från behandlingen? 

Hela brevet bryter mot vår första,  fjärde och femte tradition, då detta 
påverkar Na Norge som en helhet, är inte en rusavhegig på instution, som 
blir kört till ett Na möte/treff/konvent/arr etc välkomnen?? och här bör 
Rkmene ta en runda på vad de vill att web komiteen lägger ut på vår 
hemsida? Brevet handlar inte om att sprida vårt budskap om håp till den 
som lider utan istället diktera vilka som inte är välkomna...   

Att be dem som redan har virksomhet ute på ön att lägga ned sin 
verksamhet under bragdöya veckan är ett brott på vår tionde tradition,  
Na har ingen mening om utenforliggende spörsmål.. 



På varje möte läser vi att nykomlingen är den viktigaste personen på 
detta mötet, vart finns det fokuset här?? Oftast kommer nykomlingen från 
en instution i vår Region....  

Jag skall erkänna att jag blev först förbannad sedan väldigt trist när jag 
läste detta då jag tillhör de rusavhengiga som fick höra om Na tacka vare 
att min behandlingplats hade som en del i deras behandling att vi skulle 
gå på flera Na möten i veckan och utan det hade troligt inte jag varit i 
livet idag.. 

   
Jag hoppas att område sör har mod att ta tag i detta med aktivitets 
komiteen så att den rusavhegige som fortsatt lider kan finna vårt håp...  

 



 

PRIORITERINGSLISTE: Svar/Karakter: 

  

10. Betrodde tjenere av tjenesteorganet har regelmessige 
samhandling med fagfolk i samfunnet som samhandler med 
rusavhengige. 1 

14. Tjenesteorganet har etablert nyttige, gjensidige relasjoner med de 
i det større samfunnet. 1 

  

1: Tjenesteorganet kommuniserer informasjonen effektivt og 
regelmessig mellom tjenesteorganet og gruppene: 2 

4. Betrodde tjenere i tjenesteorganet har veiledning og opplæring, de 
føler seg verdsatt og støttet. (kommentar: velkomstpakke for nye 
medlemmer til regionen) 2 

8. Åpne betrodde tjenestestillinger i tjenesteorganet er fylt innen 60 
dager med et kvalifisert medlem. 2 

11. Tjenesten organet er tidsriktig i sin respons til behovene til det 
større samfunnet. 2 

15. Fagfolk og organisasjoner i det større samfunnet kan lett komme i 
kontakt med NA medlemmer som er i posisjon til å svare på deres 
spørsmål eller forespørsler. (kommentar: skulle det vært en egen mail 
og verv som tok seg av forespørsler til NA via mail? Dette er strengt 
tatt ikke webkommiteens ansvar). 2 

  

2. Tjenesteorganet reagerer på behovene til dem de tjener. 3 

5. Tjenesteorganet fokuserer på samhold og effektivt bringe 
budskapet om tilfriskning gjennom sine tjenester. (underkomiteene er 
effektive) 3 

  

6. Betrodde tjeneste stillinger er fylt med kvalifiserte medlemmer med 
kvaliteter tilpasset oppgavene. 4 

12. Tjenesten organet har de menneskelige og økonomiske ressurser 
til å gjennomføre NAs budskap om tilfriskning på en virksom og 
effektiv måte. 4 

  

3. Tjenesteorganet har tilstrekkelige midler til å oppfylle 
tjenestebehov. 5 

7. Betrodde tjeneste ledere har en tidsperiode på tjenesten som 
inkluderer opplæring av en betrodd tjener til lederskap. 5 

9. Tjenesten organet bruker konsensusbaserte beslutningsprosesser. 5 

 

KARAKTERSKALA 
 

1 2 3 4 5 

Ikke i det hele tatt Behøver forbedring Tilstrekkelig Fremragende Utmerket 



13. Betrodde tjenere som samhandler med medlemmer av samfunnet er jevnlig trent. _x_ 

 

16. 

Er det noen bestemt tjeneste og/eller funksjoner som du oppfatter er enestående innenfor 
tjenesteorganet? Vennligst spesifiser: 

Telefonkomiteen. Webkomiteen (svarer innen 24 timer) Sekretæren holder tidsfristen. 
Litteratur. Oversettelse. FU. Pakkelaget i litteraturkomiteen. 

 

Er det noen tjenester og/eller funksjoner innenfor tjeneste organet som du oppfatter har 
behov for forbedring? Vennligst spesifiser: 

Alle komiteer har rom for forbedring. Mer strukturert arbeid i forhold til komitéarbeid og 
informasjonsflyten. 12trinns frivillige for telefonkomiteen. Litteraturkomiteen trenger flere 
pakkere. Kommunikasjon innad i komiteen. Møtelokalet har dårlig luft. Holde tidsfrister på 
rapporter og budsjett. 

 

Er det noen tjenester som blir gjort som ikke lenger er nødvendig eller kan kombineres med 
en annen tjeneste? 

Digi Post/postboks. 

 

Er det noen tjenester som ikke blir gitt som trengs? 

OI koordinering, Informasjonspool/arkiv på nettsider FU informasjon om oppdrag og 
fellesskapets vekst, Hva legges ut av arrangementer på NA norge.org 

 



Skype meeting whit Florida Service Symposium. 
We had a successful meeting on skype whit the folks from Florida.  

Halil shared about EDM. It’s history, how we hold our meetings and what we do in the EDM.  

Then he described how consensus based decisions making CBDM works and how we praxis this in 
our meetings.  

 I think he did a very good job and explained in an easy way how it works in the meetings so I guess 
they understand pretty good how consensus is working I meetings. 

Then I shared about how it is to be a delegate and work whit consensus based meetings and my 
experience whit this in EDM meetings and in my region and area where we use this form of decision-
making. 

I felt we told them in a good way how we do this and we answered some questions and they seemed      
satisfied whit the meeting and they will use our workshop on CBDM that was send to them.  

So then, we hope they and others will start to use this spiritual way off decision making in their 
meetings in the future.  

 In loving service.  

RD alt from Norway 

Ketil. 

 

  



 

 

 

         Rapport fra vinter EDM i Warszawa 26. Feb. – 1. Mars.  
 

 

Jeg fikk den ære av og representere regionen Norge da Delegaten var forhindret i å delta på 
møtet. Det var en utfordring å sitte i 4 dager på møte alene fra Norge men også en fin 
erfaring og mestringsfølelse så takk for tilliten. 

Jeg skal forsøke å gjøre min rapport så kortfattet og oversiktlig som mulig så legger jeg ved 
hele rapporten som ble utarbeidet og sendt ut av vår eminente sekretær i EDM nemlig 
Christin fra Norge. 

                                 Dag 1 torsdag 26. februar 

 
Før vi begynner holdes det en halvtimes orienterings og velkomst møte for de som er nye på 
EDM. 

Vi blir alle ønsket velkommen til møte og så er det en presentasjons runde før en stille stund 
så leses konseptene og dagens bare for i dag tekst. 

En deler om hvordan det er og delta på møte når ikke engelsk er ditt første språk før det 
rapporteres fra interimsstyret og kassererrapport blir lagt frem. Dette og alle regions 
rapporter kan leses i vedlegget (Warsawminutesdraft) 

 

 

 

 

 

 

 



               

 
 

  Spørsmål og svar fra Delegatene/regionene 
Vi holder denne delen med spørsmål/svar i stedet for rapporteringer fra regionene som 
deltar. Det er mange positive tilbakemeldinger på denne måten å holde møtet på. 

Jeg velger å ikke ta med så mye om hvem og hva som ble delt her men trekker frem noen 
saker som jeg fant interessante så kan dere lese resten i vedlegget hvis ønskelig. 

1.Det ble spurt om skype fungerte som møteforum og hvordan det fungerer med 
avstemming og gruppesamvittighet der. 

Svar: Mange ser på dette som et fint hjelpemiddel og det oppfordres til og brukes i alle ledd i 
strukturen der det er mulig både for å spare penger og tid. Skype egner seg best til små 
komiteer 2/10 pers. Men det finnes også andre plattformer som kan benyttes for større 
møter (web x ) 

2.Det kom spørsmål ang tyveri av 7.ende trad. Og om dette skal/bør politianmeldes. 

Svar: flere komiteer har anmeldt dette og andre ikke så det blir delt litt rundt dette, og 
anbefalingene er at vi bør ha klare retningslinjer når det gjelder dette med penger slik at vi 
beskytter både midler og Na medlemmer. Det blir også vist til brosjyren «theft of Na funds». 

3.det ble spurt fra Norge ang sponsorskap i fengslene og om Na medlemmer utenifra som 
deltar regelmessig på møtene i fengselet kan sponse innsatte. 

Svar: det kom noen innspill ang dette fra England som har en underkomite i H&I som driver 
med dette men her dreier det seg om skriftlig kommunikasjon hvor dette foregår anonymt. 
Enkelte mener at dette ikke er å anbefale, men ingen har erfaring med den måten vi har 
kontakt med fengselet på og mulighetene vi får innenfor murene i Halden fengsel (De tror 
ikke helt på meg når jeg forteller hvordan det fungerer der .) det ble vist stor interesse 
rundt temaet blant annet fra World Service Office og EDM som ønsker tilbakemeldinger på 
hvordan utviklingen går.  

Dette var det jeg trakk frem i min rapport men det var bare en liten smakebit av alt det som 
ble delt under denne delen av møtet, resten av spørsmål/svar finner dere i vedlegget. 

Senere deltok vi på en workshop ang tradisjonene og det nye prosjektet ang det og lage en 
arbeidsbok om tradisjonene. Denne workshopen kan  lastes ned på www.edmna.org 

 



 

 

 

Som det siste for dagen ble det fra Belgia spurt om vi skal sette ned en ad-hoc 
arbeidsgruppe for å se om vi skal banke på noen dører i EU parlamentet og 
fortelle litt om oss, hvordan vi arbeider og hva vi driver med. 

Svar: Hvis dette skal gjøres trengs det en sterk komite og vi kan ikke skynde oss 
med dette. Vi må også ha et organ eller «folk» som kan svare på henvendelser 
etter at besøket er gjort. Det var mange meninger rundt dette spørsmålet men 
tilslutt ble det satt ned en arbeidsgruppe som skulle se nærmere på dette og 
saken blir tatt videre på neste møte i Birmingham. 

 

                            Dag 2. fredag 27. februar 
Møtet åpnes på vanlig måte før vi for høre fra de forskjellige sonale forumene 
(EDM er et sonalt forum) her får vi vite hva som skjer andre steder i verden. 

Så er det ang eccna guidelines hvor det skal sendes ut et utkast som vi kan 
komme med tilbakemeldinger på og som skal godkjennes på neste møte. 

Vi får høre om arbeidet med lære dagene i Berlin, mye snakk om penger og 
funding så er det presentasjon av lokaler og program. Komiteen får tillit til å 
gjennomføre dette for så å komme med tilbakemeldinger og erfaringer. 

Vi setter ned en arbeids gruppe som skal utarbeide en presentasjon av EDM til 
WSC (world service conferans) i 2016. 

Web presenterer de nye sidene til EDM som er under stadig utvikling, her er 
det absolutt verdt å ta en titt www.edmna.org  

Så var det laaang diskusjon om speak fra eccna skulle legges ut på EDM sine 
sider og dette dro ut til en diskusjon ang sosiale medier. En arbeidsgruppe ble 
satt ned for å se på dette. 

En sak fra eccna 31 (Birmingham) ang betaling for nykommereikke 
rusavhengige osv på konventet ble diskutert og vi kom frem til å la komiteen  



 

for eccna 31 gå for sin registrerings politikk, så vil det komme retningslinjer på 
dette til neste eccna. 

                              Dag 3. lørdag 28. februar 
 

Møte åpnes før FD (felleskapsutvikling) rapporterer om sine turer og sin 
økonomi  

Så var det naws (na world service) rapport, her for vi høre litt om hva de driver 
med nå for tiden og en del info ang. verdens konventet i Rio. 

Da var vi klare for en ny workshop (phuuuha) train the trainer. Tema rollene til 
sonale forum i fremtiden.  Denne kan også lastes ned på EDM sine sider. 

Det ble diskutert om vara kasserer skulle bli fundet til et møte i EDM for å få 
erfaring men vi ble ikke enige om det så det går videre til neste møte. 

Ang funding I EDM er det noen som meder at det er for mye av dette og at 
disse midlene heller kan brukes til å sende FD på reiser til de som blir fundet 
mye frem og tilbake her men det er jo penger vi snakker om så da blir det liv.vi 
kom etter hvert frem til at de som søker om funding skal fortelle hvordan dette 
hjelper regionen deres. Det skal også utarbeides et skjema som må fylles ut av 
de som søker funding. 

Saker på slutten av dagen gikk på det med å flytte penger innen EDM og det er 
bestemt at alt over 1000 euro skal sendes via bank. 

Så ang anonymitet, det finnes mange tlf nr og personlige opplysninger om bla 
annet delegater og andre betrodde tjenere på nettet så det ble en diskusjon 
om hva som kan gjøres med dette og om dette kan fjernes og ikke legges ut i 
fremtiden. 

Det kom spørsmål fra Florida regionen om to stykker fra EDM kunne dele på 
deres workshop ang konsensus baserte avgjørelser på møtene og vår erfaring 
rundt dette. Hallil (nestleder i EDM) og jeg tok på oss dette og vår rapport ligger 
som et vedlegg. 



 

                                Dag 4. søndag 1. mars 
Møte åpnes før kassa rapport. Har 44500.- euro. Noen justeringer blir gjort 
15000.- euro sendes NAWS. 

Rapport fra eccna 30 i Athen. Positive og negative opplevelser fra konventet ble 
ytret. 

Rapport fra eccna 31 i Birmingham. De er godt i gang, det ventes mye folk og 
de gleder seg til å ta oss imot til høsten. 

Valg. 1 stiller og blir valgt til vara sekretær. 

Bud på eccna 2016. Paris legger inn nytt bud og Egypt legger inn bud. Paris blir 
valgt til å arrangere eccna 2016. 

Bud på vinter EDM 2016. Ukraina og Island legger inn bud. Island blir valgt til å 
arrangere vinter EDM 2016. 

Det ble fattet noen beslutninger på slutten av dagen ang arbeidsgrupper osv.  

Møtet ble avsluttet med sinnsro bønnen. 

Det var det minste jeg klarte å rapportere fra Warszawa og håper noen gadd og 
følge meg gjennom rapporten, for de som ønsker mer og en mye fyldigere 
rapport fra møtet så legger jeg ved hele rapporten fra sekretæren i EDM. 

IKS varadelegat 

Ketil. 
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European Delegates Meeting Winter EDM  Warsaw/Poland, 26. February – 1th March 2015 
– DRAFT MINUTES – 
 

EDM Chair Jim EDM Vice-Chair Halil 
EDM Treasurer Sanda EDM Media-Coordinator Udo 
EDM Secretary Christin FDC Vice-Chair Yoel 
FDC Chair Nina FDC  member Goran 
    
Adriatic Region RD Jelena   
Belgium RD Carmelo   
Czecho-Slovakia RD Ludwik Egypt RD alt Ashraf 
Denmark RD alt Brian Finland RD  Yasmin 
Finland RD alt John E France RD Laurent 
France RD alt Francois German Speaking Region RD Helge 
German Speaking Region RD alt Nima Greece RD Panjo 
Greece RD alt Stavros Hungary RD Attila 
Ireland RD David Ireland RD alt Grainne 
Iceland RD Iris Iceland RD alt Bjarki 
Israel RD  Gila Israel RD alt Dror 
Italy RD Paola Lithuania RD Saulius 
Malta RD Stephania Netherland RD Martijn 
Norway RD alt Ketil   
Poland RD Lukasz Poland RD alt Lukasz 
Portugal RD Vasco Portugal RD alt Guilherme 
Spain RD Toby Spain RD alt Juan 
Sweden RD  Jimmy United Kingdom RD  Richard 
Ukraine RD Alex United Kingdom RD alt Terry 
WSO Jane WB Inigio 

 
Thursday 26th 
9.00 -  9.30     Opening of meeting 
Welcome and orientation session for new Delegates and Alternates (Hosted by SC Chair  
 & FDC Chair) 
 
9.30 – 10.30 Opening of meeting and Orientation session  
We started with a moment of Silence, remembering Louisa. 
Presentation, Readings (Concepts, Richard UK, and Just for Today, Ashraf) Welcoming new  
Communities. 
Introducing SC/FD/Guests, Sharing non English speaking member: Juan, Sharing old  
timer: Toby,  EDM video shown,  
 
Housekeeping & other information 
Uk have brought some effects for ECCNA 31 
Any flyers info about your community-leave it on the coffee table 
Lunch is available at the hotel for app 16 zl, but if there are more than 10 people, the hotel need to 
know. 
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Approval of agenda: Approved with small changes 
 Approval of minutes from Athens: approved 
 
Treasury report: The pp presentation is attached. 
Questions:  
Could you restrict the funding for EDM participants 
Do we not have a decision to pass on money to NAWS? We do not have a policy but we decide at 
each EDM. We do pass on when we have extra. 
 
SC report: 
With this report, the Steering Committee would like to welcome everyone to the winter EDM, here in 
Warsaw, Poland. We look forward to a productive and enjoyable meeting. 
 
We would also like to take the opportunity to thank the Greek fellowship for hosting our previous EDM and 
convention in Athens. A lot of work went into such a short time to provide the fellowship with a successful 
European convention. 
 
Steering Committee Activity 
 
The Steering Committee has met online five times since the summer meeting. We meet on a Thursday 
evening at the beginning of the month – all SC, FDC and Media Coordinator are invited and normally 
present. We use Skype in text form, not voice, and it can take anything from 1.5 – 2 hours. 
 
Correspondence 
 
We have been in communication with zones, World Services, Work Groups and the ECCNA 31 committee, 
to varying degrees. 
 
Thank you to all those delegates who sent their reports in time to be sent out in Mailing #3. May we remind 
you that it is so that you can all read each other’s reports before the meeting and so be ready with your 
questions or answers. 
 
As usual our tireless Secretary has responded to a number of issues from delegates and other members 
about a variety of topics. 
 
EDM Funds and Legal Association 
 
It seems that our finances have become healthy again – thank you to the ECCNA 30 committee for providing 
a profit for us, and all those communities that have donated since last summer. 
We would also like to thank our new Treasurer for the efficient and smooth running of money matters 
 
We want to extend a special thank you to Paul at WSO-E for his continuous assistance with our legal 
association.  
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10.30 – 16.30                       Communities Dialogue  (Including break) 
 

Meetings 
France: 
What is your experience with meditation meeting and other source of literature involve in the 
reading?  

• We had a group with meditation, we did not use other literature than NA literature, we read 
just for today, meditation and sharing 

• To use this outside  literature is to indorse it 
Area 

Greece: 
What is your experience in forming fully functional areas, e.g. role of the meetings’ location and its 
significance, combined with the needed trusted servants to staff them, and region; does lose part of 
income as the areas’ expenses are increased? 

• We split one area up, since the split, my area have fewer expenses, we have more money for 
the region. It is easier to do more service. It is hard in the beginning, but for our region, 
splitting big areas has been good 

• We started as a region with 4 areas, we wanted to have more areas, but found out that it 
was not enough people to do the service. But with the new ssp, can get help  

• We had 6 areas, then 12. We have now 8 areas. Our experience is to let it go, things will work 
it self’s out. 

 
Moldova: 
Can a subcommittee function without a chairperson? 

• Yes, but rather only temporary. Normally in this situation we take the most experience 
person to function as the chair 

• The vice-chair step in as chair 
 

Can a member of the ASC take a position on the same service level, if there are few servants in the 
area? For example – Secretary of ASC and Chair of PR/PI? Or Delegate and GSR? Etc.  

• We strongely suggest that people do not take two commitments in the same level. 
• Two people doing this service, PR/HI, they report to the region, no chair, but they report. We 

are a small region. 
• No, we do not allow this. However, we must be flexible.  
• We have in the regional guidelines, you cannot do more than one position at the same time. 
• We had only 5 active people in service, so if you only have a few people, you do the best you 

can. 
• We have to be flexible, sometimes we only have 4 people attending the area. We have also 

had people do service they are not comfortable with, and It backfired. 
• We have policy, guidelines, common sense, unite this and we all be good 

 
Can the ASC elect as the chairperson of a subcommittee a member that does not meet the clean time 
criteria, if there is a lack of servants in the area?¨ 

• No feedback 
 

Region 
Israel: 
What is your experience with writing a vision to your region? How does it work for you? Did it help 
you? 

• We have a service cycle, each have a vision. We have a group assembly at our service 
conference. The group discuss what they want the subcomm to do.  
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• Every half year we make plans for the year. Chair of the committee chair what they are going 
to do and how much it cost. 

• Our committee submit the budget and plans to the assembly 
• We are putting a vision together, we can pass it on. 
• We did it a year ago and it helped a lot. In in the vision we had helping people into service, 

and it did help. 
• We never thought about it, I do believe we use the world service vision. It is good enough for 

us. For us it is a challenge to make it known to the whole fellowship. We try to spread the 
news that we are global.  

 
Greece: 
After the webinar with NAWS about SSP, did you make any changes or proposals to your regions? 

• We had workgroup to advice our RCM  
• We are asking for more help, the webinar is not enough, we would like more webinars 
• Maybe we don’t need it, we try to explain the SSP, it is attracting attention, but no one use it. 

Small regions, might not need it. First try to understand why we need it. The SSP sounds 
interesting but, who need it, it is not asked for. It is complicated to take back to the group. 

• We created a mess by just going with the local thing without implementing the rest.  
• People have taken the info they have heard, and some changes have happened, using what 

they need. One out of 3 areas have taken it. 
• The  purpose of passing the SSP as an option to take what you need and through the rest. 
• Workshop with very light on the SSP, Q&A s. And follow-up. 
• We are using parts of it. We have one area where we have used it for 4-5 year. Group 

supports forum are used for workshops and fun stuff, and 3 meetings for budgets etc. People 
got more focused when we do that. 

 
Hungary: 
At the RSCs in Hungary 2 areas and several groups outside areas are represented, which is a source of 
controversy in terms of decision-making. Areas demand weighted vote (in questions without 
consensus). Groups outside areas (and represented as such in RSCs) strongly object to such an idea. 
Is there any kind of experience in your community in weighted vote? 

• Group came to the conference, region let them read the report, but not vote. Areas and 
groups are represented at the region, only RCM votes 

• One area one vote 
• We have areas with 30 groups and areas with 5, should they have the same vote. 
• If a group wants to be represented, you participate in an area. 

 
The RSC has tried to hold skype sessions (as a complementary cost-efficient method for working 
above usual, face-to-face RSCs). Some RSMs resist working through skype, saying it is less spiritual 
than personal sessions. How did working through skype get established (or accepted) in your 
community?    

• We have skype regional service meeting every month, face to face every 6 month. If some do 
not come, we do the work without them. If there is controversies we leave it to the face to 
face meeting 

• We are now having 3 times a year. In between, we have skype meetings. Skype meeting are 
good for small group, not for big. The SC meetings is on skype, and the workgroup sometimes 
skype  

• We have skype, not very spiritual. Small group very good action. Better we speak face to 
face. 

• We started using skype, we moved to different platforms, like webinar, workgroups on 
skype. Face to face is better, but skype etc. can help. 
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• 3 regional meeting. Using skype on the meetings so that those who cannot attend, get a slot 
in the meeting. 

• We copy the edm, SC have skype meeting, then we tried with the region, but it is not easy. 
We are working on the need for better technology. skype good for small meeting 

• We meet every 6-month face, and every month on skype. 
 

 
Finland: 
Question about lost money: We have controversy in our region about a case of money stolen: one 
area wishes to pursue a legal route with it, others are hesitant, undecided, or against it.  
 
We talk about this at every RCM meeting, not being able to arrive at a conclusion: there is a 
reluctance to take the final step towards the legal procedure. The originating area is decided and if 
they do not receive the support of the RCM, they will proceed on their own.  One argument is that if 
the legal steps are not taken this time, it gives the impression that the next time this may happen, 
there will be no consequences. Others feel the service structure had a part in it, leaving the trusted 
servant with the literature cash, although the person didn’t want to store the money temporarily. 
 

• We approached the person they refused, we went to the police and David. 
• Some years ago, we thought about legal action, but in the end we decided not. In the end we 

came to the conclusion that it is our fault.  
• One person took money and then relapsed, it was 5000 euro then he came back. We asked 

him to pay like 50 euros in a month. Then he disappeared again. And came back again. We 
never thought of going the legal way. 

• Area sat down with the person to make a payback plan. We also need to live with 
the consequences.   We had the chairperson literature stole 2000eure. We asked the person 
how much he could pay. He paid 330 mnd, we had gone to the police if he had not. 

• We did not sit down with them, both got back and they paid. We are suffering addicts. 
• Great bulletin on the funds at na.org. We do not want to push out the person who stole. The 

money can save lives, they are welcome back but they do have to pay the consequences. 
• They need to sign a document where they agree to the policy. Legal action will be taken. If 

they do not sign, they cannot have the service. 
 
Ireland: 
How do other regions run their service office ? 

• We are just using it to sell literature 
• We have literature, translation, installations, helpline  
• Subcommittees, meetings,  
• Provide facilities for subcomm 
• Is a contact point for the UK fellowship, subcommittees,  

 
How do other regions get insurance, for meetings, regions, events ? 

• We looked into this, and we looked everywhere, it came back – very expensive. They could 
either get a group insurance or move  

• In the region, the landlord pays for the insurance, each group pays to the city hall, who we 
rent from. 

• 2000 euros for regional service comm a year. We pay additional for other events 
• Often the facilities are insured by the owner 
• We have insurance for the place we keep literature 

 
Do other regions have directors at regional level ? 
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• We are a legal association so on the paper we have  
• We have 3 directors, since we run the office, they have different opinion 
• We have board of directors for the legal association.  

Convention / Events 
Poland: 
Do you organize Day of unity ? How to organize such an event ? 

• The unity day is best organized by the areas. It is at the same day, same day to say serenity 
pray. When we know the time, we spread it out to the areas. We also make it a dinner also 
with surprise like movie, dance entertainment etc. Spiritual meeting in the evening. 

• Every group from the region are invited, we also invited polish members to share. It seems 
like it have a good impact on the fellowship. 

• We had it 2 times. We invited someone to share. 2 time was during the world convention, 
one skype we prayed together. 

• We had for the first time in December. We decided it was for our area.  We got together we 
had barbeque, meeting, all day, people coming and going. It made us feel that the area as a 
hole. The unity day is a good time to meet, and spend time together.  

 
H&I - PI 

Greece: 
Do you elect your committees’ chairpersons (H&I, PR, etc.) inside the committees or in ARC? 

• In our region all chair elected in the committee and approved by the region 
• All the chairs are elected in the committee, delegates are elected in the committee 
• The committees elect their chair, the region approved 
• We elect the chair person in the region 
• Chair in regional committees – region, area com –area 
• Elected by the committee. Responsible to the comm, if ratified in the region, responsible also to 

the region  
 
Norway: 
Any experience on sponsorship behind walls (between committee members and prisoners) 

• UK have guidelines 
• We have an inmate webinar , local resources na.org., guidelines in progress inmate step writing,  
• It is a trust thing, building personal trust 
• We should ask you what you are doing. If you have a prison sponsi you do not do H&I in that 

prison 
• H&I guidelines says do not give phone no. When they are released you may take them to a 

meeting 
• Continuity is important when we do H&I in prison 
• If you have an approval of the prison. We have people paid by the authority’s to go in during 

daytime to teach step 
 
Poland: 
How to operate the committees H&I  in the regions level? How are supported financially? What is the 
support for the H&I? 

• Hi regional level committee. Region is the only part with prison contact. Very low cost. Prison 
buys a lot of literature.  

• We started last year with one person from the area to stay in contact with the regional H&I 
• We do not have regional H&I. The areas help each other. We do talk about it at the Regional 

service meeting. Then allocated whatever needed. 
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                                                                  Other  questions                                                   s                                                                                             
Israel: 
What is your experience with CBDM in a group, area, regional level? 

• We started some years ago in the region.  Area they make like a copy from the guidelines from 
region. It works very well. We do it the easy way. If someone in the room is strongly against, 
we can delay the decision, or we can go on vote. We also sometimes ask if it is ok to rule on 
the consensus and note that one was strongly against. 

• At area level we started 2 years a go. We had two workshop about it, and we decided to try. 
After 6 mnds we started to implement it. It is important that the delegate helps the chair. 
Some groups are also using it. 

• In ideal it means listening to each other. In reality, some ideas get lost. GSRs can be intimidated. 
When you have experienced members it can work very well. 

• Cbdm is much more loving, inviting. WSO guidelines on this is easier to use 
• Now the chairperson and secretary must be more alert all the time. Chair needs to listen. The 

SC in the region are working more together between the meetings. Really good development 
• RCMs are starting to do this, reading it in the OP. We like the idea. 
• We take our time to make the decision. It does need training. The newcomer need training. Start 

in the groups. Cbdm pushes us to planning. Where do we want to go next.  
 
Italy: 
In Italy an Area has already adopted the SSP and this is good but in the same time this creates an 
inequality among the other Areas that don’t like SSP. I know that it is important that the Region as a 
whole go in the direction of SSP however, this situation has further stiffened other Areas. At this 
point, I think it is important for us to ask for help from WSO that could inform us about SSP.  

• You may write to jane@na.org or travis@na.org . The WSO will also bring info to ECCNA 
 
Malta: 
Some of our members are consuming Ayahuasca claiming that it is helping them having an 
accelerated spiritual awakening.  Also they are of the believe that they are still "clean" and can keep 
on doing service and also having sponsees. Did any of your communities have ever experienced these 
phenomena?  
Would you consider a person consuming this type of substance as being clean? 
Would you allow a member consuming this type of substance to hold a service position e.g. GSR? 

• We had experience with one member who took LSD in therapeutic way saying she was clean. 
They are not clean 

• We have one-person smoking marihuana who is a GSR. He still comes to the area meeting. 
We keep telling him that he is not clean. We do not allow him to do fd work 

• We told one member that there is no shortcuts to spirituality. Most of those people leave the 
rooms. 

• After reading about this on internet, how can we have doubt about this and the effect. It is 
like reading about cocaine or something. 

• It is by law narcotic 
 
Lithuania: 
Can we employ professional translator (not NA member) for translations of our literature, but edit 
literature by ourselves? We don't have people who could do it and we would like to move on. 

• We took a decision to hire professional because we did not have enough people to do it, so 
we hired a professional. It was easier to raise the money for that than do it ourselves 

• At the moment members translate pamphlets and professional the books. Unfortunately, we 
have problems with accountability.  

• NAWS also use professional translators. 

mailto:jane@na.org
mailto:travis@na.org


8 
 

8 
 

• Na members do the proof reading with the naws. 
• Even though we have a professional, we found that in Turkish we do not have the word 

recovering addict. 
 
Spain: 
In our region, we add a percentage to the price of literature. At what price do you charge Recovery 
centers? 

• We donate literature to treatment centers where we have meetings instead of paying rent.  
• We have an info pamphlet to why you should buy from UK instead of order self 
• We have fixed price for everyone except areas, the get discount and make the 15% profit. 

 
Last minute: 
Ukraine: 
Question about Service office: do you have it? If yes we need experience about how you did it (how 
to deal with money? what kind of work it performs? Etc.). Do you have any experience of Developing 
areas in your region that are the oldest, but the NA Fellowship is not developing. Are you develop 
these areas? How did you made this? (One of the problem in old members in these areas, which 
"knows everything") 

• No answer, take it over a coffee 
• Solution for dinosaurs is extension 
• I used to know everything about everything 
• Conversation, rotation 
• We have done outreach, members going to this meeting, but it did not help 
• Give it time 

 
Egypt: 
We need an experience regarding our subcommittees, 3 years ago, we were only one Area service 
committee and then after the growth of our fellowship, we formed our region service committee and 
we put all our committees in the region level, and none in the area level. 
now some of the committees are overloaded with their work so they decided to form some work 
groups (as areas subcommittees but they don't report to areas)  now we need any suggestions on 
how to make things right, can the subcommittees send their work groups to areas or the areas form 
their subcommittees then coordinates with the regional committees. 

• The region is responsible to the areas, not the other way around. 
• This must be a natural way, organic. We concluded that it is a big different between the 

areas and the region. It is natural that the areas have subcommittees regarding activities that 
goes on in the areas. In region: legal, phonline, PR. Field work is left to the area. 

 
Bulgaria: 
How do we grow when we have very few members who want to do service and the one’s that do 
service are not able to do it every time? We would like to have more meetings but lack trusted 
servants.  
The majority of our members are from rehab centers and they are attached to the centers with their 
own program.  

• Have been asked several times before 
 

 
 

 
16.30 – 18.30     Train the Trainer Workshop run by NAWS. Topic: Traditions  
(You will find the workshop at the downloadcenter at www.edmna.org) 
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18.30 – 19.00 Any matters arising from meeting 
Belgium:  
We might consider forming a “task team” with people from the most important European fraternities 
(UK, Germany ...?) to inform of our existence directly to the European authorities in Brussels...? 

• Need to have a strong committee. 
• I had a meeting in the parliament. They have programs, 9 mill addicts, it is a good idea that 

they know about NA.  
• Agree to the. The European comm, we have two offices in Portugal. Someday we will do 

something. We will approach to this office that deal with the drugs issues. 
• If we make a task team together with naws. So that they may contact someone when the task 

team is finish. I did some pi work together with naws. 
• Put together a workgroup to come up with ideas, not  to decide now 
• I went to Brussels and had an opportunity to talk to someone with some saying. I talked to 

Anthony and he ok. So no, hand it over to the edm. I am glad to help. We stopped the activity 
because we wanted EDM to do the work.  

• The workgroup would make a plan, and a purpose and report back here with a timeline. 
Anthony was invited to Washington dc to the office of national drug….so that the decision 
makers there could get more aware of our resources. 

• It happened in Spain. There is a lot of money in the eu.  
• Eu would be the wrong audience. The workgroup should find out what the real target. The 

workgroup should find who and what. 
 
We established the Workgroup EU-PR to identify the bodies within the EU who needs to be target. 
Collect experience from other NA Bodies. 
PP John E, Finland RD, Udo, Bjarki and Jimmy 
 
 

Friday 27th      
 
9.00 – 9.30         Zonal Forums Communication – The Future?  

• We got in touch with LAZF (Latin American ZF) They gave us some input about their 
structure and how they operate. 

• The big thing was about AZF (African ZF) They had their second Zonal Forum Meeting with 15 
members. They came up with a Vision and Mission statement. 

• AZF also had a Learning day with workshops about traditions where 57 people participated. 
Language is no more a barrier, they have their very first IP now. 

• About the Canadian Assembly discussed in September the Role of the Zonal Forums which 
we did two winters ago. 

 
9.30 – 10.45      ECCNA Revised Guidelines Report & Discussion (Toby pp, David Swiss, Guilherme, 
Stavros, Paola) 
The workgroup will complete Proof reading and sent out in 2 months. 4  months revision and input 
for approval in Birmingham. Guilherme will be the point person.  
 
Discussion: 
Facebook thing is a bit light, how to keep the anonymity.  We should give some kind of info about 
how to deal with this. Pictures of members, without they know, with NA logos in the back, should not 
be ok. 
«we do not have anything clear now, but we can admit for the eccna about sosial media» 
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pricing 
When we want to control everything, we are really doing something wrong. We need to trust our 
members. Even if we have a strict policy about paying, we will have people to find away around this. 
We want to make money of a convention, but it is not directly only a question of income. We need to 
think of difference of income and expenses.  
 
Do we want to spy on out members? Or will we trust our members to do the right things? We need 
to think of this when we make these guidelines. 
 
10.45 – 11.00 Break  
 
11.00 – 12.30 Work Group Reports 
 
European Service Learning Days – Report & Budget 
(Helge, Oliver, Veronica, Jussi, Udo pp, Yoel) 
The pp presentation attached mailing 1. Here is some of the feedbacks to the workgroup: 
 

• Spain is sending a Spanish translator (2 persons) “whisper” translation – something for the 
future? 

• Ukraine have some problem with visas. Other members of the region have no visas. “If they 
want to come, talk to FD also, we can find possibilities. 

• One area in Portugal are funding 2 members, the Portuguese region are funding 3 people. 
Requirement that they speak English so that they can bring the information back. 

• More time for planning and coordination will give the regions time to arrange better 
regarding translation, who to send, funding etc. 

 
“We had find out what kind of facilitators that we needed. We needed to have the program first. We 
have an issue about merchandise. One member want to come on his own expense but sell 
merchandise. Shall we allow selling merchandise?” 
 
12.30 – 14.00 Lunch Break 
The polish fellowship invites the EDM to Regional Group Assembly. 
 
14.00 – 16.00 Future of EDM/Visionary Work (jimmy) 
The workgroup will give proposals for the next EDM based on the workshop. 
The workshop group results: 
Basic txt group: how can we include all the European countries in the EDM: 

• Contact individuals in a gentle manner. I.e. do not too formally e.g. next door country driving 
to a meeting/meeting with individuals 

• Try to connect 
• Identify the needs – show them the opportunities/possibilities/what´s available 
• Use resources to identify the country and individuals to contact by nearest country. Some 

countries: Belarus, Estonia, Romania, Albania, Cyprus (Turkish&Greek), Luxenburg, 
Greenland, Faroe Islands, Vatican City (!). Make a small info/Orientation Pack and give it to 
the communities; “this is us, this is what we do. Do you want to join us?” 

• Reconnect with established communities 
 

Living clean group:  Travelling task teams: Gather human recourses, headhunting 
Who: 

• Use 4 members from the EDM, can be former delegates too 
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• Use local resources (man power) 
• Finding experienced members from the European fellowship 

 
What will they do: 

• Presentations 
• Workshops 
• Training (train the trainer) 
• H&I, PI 

 
How: 

• Coordination 
• TT are travelling 
• Workshop every weekend and travel to meetings 
• Pre plan with locals  
• Coordinate with locals 
• A trip PR year 
• Find contacts in different countries/communities 

 
Triangle of self-obsession group: How to translate all our literature in all our languages:  

• Translate all our literature in all our languages 
• Create EDM literature committee 
• Glossary of main words in all languages 
• More willing and capable people 
• Hire professionals 
• Use professionals at WSO 
• Cut down the reviewing process 
• Professionals for 1st draft, then revised by members 
• Fund members who can translate rather than expect them to do it for free 
• Find a multi-lingual translator 
• Use a special worker from EDM Translation Committee 
• Employ the latest technology – research. 
• Check where communities are at + help from EDM 
• EDM have committee + work with each communities jointly 
• Translation weekends 
• Make it regionally approved so it can be used until WSO approves it 
• EDM coordinator or guidelines on how it is managed. 

 
Just for today group: open budget for the FD: We changed the question: how to do FD with less 
money: 

• Networking; service-sponsorships. I.e. UK & Germany 
• Sponsorship – 7th tradition 
• Adopt a country 
• More official communication 

 
Structure: 

• Effective coordination 
• Planning 
• Local Task Teams 
• Evaluation forms 
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Presentation of EDM at WSC 2016  
Dogukan PP for the workgroup. The workgroup will put together a video to show at the WSC 2016.  
 
16.00 – 16.15 Break 
 
16.15 – 17.30 Media Coordinator Report  
Some changes to the website:  
- Page slider “For Professionals” on first page  
- New maps for new Zonal Forums (Russian Zonal Forum/Afri-Can Zonal Forum)  
- Updated EDM maps (better resolution for full screen use)  
- EDM PowerPoint Presentation video is online   
- Some visual amendments (pics and graphics)  
- EDM History complemented  
- ECCNA 31 Birmingham, London, updated  
- FAQ complemented  
- SSP video from World Board (authorized) uploaded at “Download Center”  
- We going “Vimeo” now. The past video page was actually too slow and not working.  Vimeo 

offers fast streaming. The EDM got his own account on Vimeo. With this “Vimeo Plus” account, 
we can protect videos on Vimeo for public viewing and implement any video on our website with 
download protection. There are some new videos as well.  

 
Discussion: 
Greece asked if they could have speaker tape from ECCNA in Athens upload on edm website outside 
protected area. 

- The release form the speakers signed do not say anything about internet 
- If we ask the speakers, will we be ok with it then? 
- Do not see why we cannot have them on the restricted area so can the delegates on request 

upload them. 
- It is a good tool for people from distanced areas. 
- We have to inform people before we put them on the internet. 
- Permission was not given for internet. 
- Should the Greek fellowship ask retrospectively to Athens, from now on do we want to have 

speaker tapes on our website. 
- The speaker tapes belongs to the EDM/ECCNA. The Greeks ask to use them. 

 
We, the EDM decided to put a workgroup together: Social media and our Traditions & online 
publication of member materials. Yasmin pp and Bjarki, will put it together the workgroup. 
The workgroup will explore these issues more in depth. Produce materials that serve to educate and 
give guidance, for the EDM body´s review. 
 
Translation by skype at the ESL. 
Toby will arrange for translation the website to Spanish. « To make it for free is not possible. Udo will 
investigate on it» 
 
17.30– 18.30 Any matters arising from meeting 
The pricing policy for Birmingham ECCNA31. We have consensus for the ECCNA31 pricing policy 
Some regions, Finland, Portugal, Adriatic, German, Denmark, Ireland, Sweden, Island and Greece, 
had concerns about taking money from visitors.  
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Saturday 6th    
9.00 – 9.30 FDC intro (basic report) 

• FD will fund some members to go to the ESL . 
• We are trying to keep up the newsletter, but you are not helping – we need input from your 

regions. If you do any FD work at home – please let us know. 
 
9.30 – 11.00 FD-TT reports & budgets 
Malta: Vasco, Guilherme and Stephania, report in full is attached. It was so precious for us to be 
there long enough to actually find out what the Maltese needed. All the email we had with Malta 
before going there was of big value. 
Steph: we had good contact before, during and after. We will continue doing what we started on. 
 
Bulgaria: Stavros pp, I contacted Yoel. We spoke on skype with a Bulgarian member. I gave relevant 
feedback. I asked for an additional member to attend. I got feedback that they had to step back. No 
other member was willing – feedback. We cannot go there if there is no help from the fellowship. We 
had to go back and tell them (inform) that our conclusion was to go with some members 
from Thessaloniki to meetings in Bulgaria and support the Bulgarian fellowship. In future, we would 
like all the FD request to be supported by the region. 
 
Sharing/discussion 
Spain shared experience about a northern group who was funded to come to the area, and they 
ended up expecting special treatment. They also shared that they benefited bigtime from FD visit. 
And they are an established region. 
 
FD/TT PowerPoint 
In Malta  FD changed, it was decided to make task teams, with a point person. For the FD task in 
Spain, we had H&I people doing it.  We would prefer delegates to do the teams. We have the task 
teams looking into what needs to be done, and then they put together a budget. That will include 
flights, hotels, per diem. We got new feedback form. Reports from task teams presented at the EDM. 
 
Ukraine was done by skype due to the situation there. 
 
How can your region benefit from FD: 

• Doing work regarding HI and PI.  
• A small area in the north are full of treatment centers, all oldtimers are working there. Many 

newcomers. H&I also needs help.  
• Regional convention next week. Now we have group assembly. We try to do a unity day with 

Czechoslovakia. Good thing that we are sponsoring them. 
• I asked the delegate for help and got some workshops, and tips 
• We need some visitors. This workshop was very important. 
• We are losing our oldtimers to AA. How can I change this? How can we? We started a new 

homegroup and got some oldtimers back and involved in service. Then we can contact FD. 
We have done this,…start at home inside, then go out and ask for help 

• We need to talk more about consensus, translation. 
• We ended up much like Bulgaria, we have issues with payment on convention, areas do not 

attend region, people not doing service.  
• Malta: FB page about FD where we can share about events, what’s happening 

http://no.wikipedia.org/wiki/Thessaloniki
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• Our region rotates every 2 year. We have remote areas. The best is to lias with similar 
countries like Norway and Sweden. We are also helping Estonia with PI, literature, 
translation. 

• We have the same as Malta. We need outreach, people who go out and help the group.  
• New ideas about pi, what is unity, tradition the basic. 
• Changing building the region, area. The growth of the groups. We do not have the experience 

to fill the positions that demands cleantime amount. We need help with the restruction of 
the structure. We are growing too fast. 

• We face structure challenges, and H&I. 
• We need the footwork to do the hi and pi work. 
• Just continue the communication with the FD. Could need help with the SSP. 
• The atmosphere in the service meeting/recovery meetings. FD does not last long in our 

region. What to do? How do you make more of an atmosphere of recovery in the meetings. 
Trouble with communication between regions and areas. 

• Help with the PI work. That our region is a part of the world for officials. HI and PI work 
• Outreach, FD subcommittee, we have also some isolated groups, how to help them. Hard 

with follow ups, then do not answer emails. Same in Angola 
• Help with litt translation. Developing na in other cities. It seems like there are a few people 

who wants to clean up.  
• H&I wants to go to prisons, legal association. 
• pdf about EDM needs updating. 
• Legal entity 

 
11.00 – 11.15  Break  
 
11.15 – 12:30 NAWS Report - edmna.org naws update 2015 

• tradition book work is continuing. Input dates: tradition 2-6 is 1 mars-31 may, tradition 7-12 is 
1 june – 31 august  

• Unity day Sunday 14 june – to hook up contact jane@na.org or  johnny@na.org 
• Na speaks 77 languages. 45 published languages. 
• Webinar info: check naws update 2015 

 
12.30 – 14.00 Lunch Break 
 
14.00 – 16.30 Train the Trainer Workshop run by NAWS 
Topic: Role of Zones (the workshop is in the downloadcenter at www.edmna.org) 
(including break) 
 
15.15 – 15.45    Break  
 
Proposal: 
Vice Secretary and vice-treasurer present at one edm, the last as vice.: 
Comments: 

• SC is growing, used to be 4 now it is 8 
• The workload is growing  
• Our region have their vice present all the way. 
• Everyone needs someone the share the responsibility  
• Very important to have the vice-treasurer. 
• I want to go back to the region and get the opinion. 

 
We will discuss this further in Birmingham. 

mailto:jane@na.org
mailto:johnny@na.org
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16.30 – 17.30  Funding of EDM participants - discussion 

• At the last edm we had little money, if we got little funds, we should get back to fund only for 
one edm each year 

• It could be interesting to see the number of groups region have who is funding.  
• Maybe we can ask one of the region who is funded here what it means to the funded region 

to be here. 
• Since the first RD from my region came to EDM the region has changed. Before we did not 

use NA literature, today we only use NA literature. We use consensus that would not have 
happened if we did not see it here. 

• Our region, when we invite someone to the region, we offer to pay if they do not have 
money and the region have 

• That feedback process, we fund, but we never ask how it goes what it does to the region. We 
now have a feedback form. How does it help the delegates? It helps our recovery as a hole. 
But is this thing helping your community to be self-supporting? Maybe it is more about an FD 
task. 

• Those who ask for funding is those who need it. When I am here, I need to bring back a 
report to my region. Therefore, feedback is right. 

• First, we were too young; we thought it was just fun personal connecting. We became willing 
to listening to our need. By attending we are getting to know what is going on in NA, how it 
works. Now we are sending people to the ESL paid mostly by the region. First time for me, 
Zagreb, alt. next time I came by my own money. This is my 2 time here as a delegate, no I am 
talking. Suggestion: we need to be responsible; we should not finance a person, but a region. 
We should fund both RD and RD alt for one, last, edm. 

• How does community grow? Inside out. It might be better to fund people to come here 
rather than send FD there. My region, is talking about that we do not want to be funded. We 
have a plan to not be funded. 

• I will always prefer to fund more rds than one more sc member.  
• Years ago, before 2000, emerging regions were funded to the WSC. It was decided to go to 

full funding for all the RDs due to talks in corridors that funded members was not equal. 
Funded regions never felt equal. Solution was full funding. 

• We have been supported by the EDM for years. We would not be where we are now with out 
this help. Where is the point when it just does not help? Delicate question.  

• We will not be asking for funding for Birmingham. What these countries (funded once) 
contribute to the edm? More than half of these region takes on task teams and workgroup 

• I have to attend 3 area meetings and share about edm. Therefore, when we fund someone, 
we should ask them what they give back to their region. 

• If you lose the last money, you will get money. 
• The groups wanted us to be a part of this. We should put the spirit of principal first. 
• We offered funding to areas to come to region, we offered to come to them, and now things 

are changing. We do not offer funding to areas that have money for convention and such. 
• This was for communities who were funded for years. Is it something we can do to help these 

communities. How can we help you to make a change? 
• There is a feedback in the reports. 

 
 
Decision: 

• We decided to make changes in the Orientation Pack that the RD alt will be funded if 
necessary together with the RD at the RDs last EDM. The decision will be influenced by the 
FDC after assessment of the community’s needs. 
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17.30 – 18.00 Any matters arising from meeting 
 
Handling cash: 
The UK have concerns regarding the way money was moved from person to person after Athens, 
given to a member from uk to bring to the ECCNA committee. The UK are asking for some policy 
regarding moving this large amount of cash. 
 
Treasurer:  I agree totally in the concerns, and it has happened before. We have been discussed this, 
and for the future we will use only bank transfers for the large amounts. We also have small amounts 
of money, it cost us 70 euros to transfer 100 euros between some countries. So for small amounts, 
cash is preferable. 
 
UK: we are happy with everything that has been said, and with a sealing 1000 euros or more has to 
go through the bank.  
 
Wsc – anonymity:  
After the WSC all the materials were distribute by a FDT page, you log in and take out all the material 
from the conference. The entire conference participant with the full names addresses etc. I 
contacted WSO and talked to Anthony about it. The response was that this has always been done 
and that the regions wanted it so that they could know who is who. 
There is a 25 pages pdf filled with na member’s private contact info available online, password 
protected. I just wanted to make you aware of it. 
 
After the 2012 wsc this document was actually distributed on a stick also to non-participants. It 
should be protected in the best possible way.  
 
This fdt server was not just for the delegates. The password was given to someone in my region. 
Why is the list in the FDT? 
 
There is an understanding the WSC needs such a list, but it should be much more protected. 
 
Short reply from WSO: 
At the WSC 2016, we could go forward and make it better. What do you want us to do? 
NAWS needs the info for posting the documents and for reservations for WSC etc. 
We will send more info about this. 
 
The Florida Service Symposium have contacted the EDM and asked for 2 people to facilitate an 
online workshop on the EDM and CBDM. Ketil, RD alt Norway and Halil, the EDM Vice-Chair agreed to 
do this. Their report on the workshop is attached. 
 
 

Sunday 7th 
 
9.00 – 9.30 Closing treasury report  
Transaction in the meantime 15/2- 1/3 
Balance 1/3  44498,13 euro 
Ring-fenced money  26036,17 euro  
Amount accessible 18461,96 euro 
 
We decided to pass on 15 000€ to NAWS. 
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9.30 – 10.30 Summer EDM 2014 Athens report ‘ 
The reports are sent out to the delegates. The bid was accepted in Marbella 2013 so they had one 
year to prepare. We had a conflict about the native speakers language in ECCNA kept long time 
creating a tension among the committee members at the business meetings. The subcommittees did 
not set up a clear financial plan. The speakers was chosen by the subcom, program. And was not 
approved by the convention committee as a whole. This was a challenge. 
Macedonia/Skopje, conflict and challenge. 
 
Translation: we had 4 booths, but 5 or 6 would be good. Total income 13 933€ 
Edm 60% 8 359,80€ 
WSO 20% 2 786,60€ 
Greek region 20% 2 786,60€ 
 
Discussion: 
Few of our members could not say that they were from Macedonia due to political problems. They 
were approached by the EDM chair to not say Macedonia. Due to all this, we decided to go to our 
region. This is a problem, the Adriatic region represent several countries.  
 

• There was actually some members from my region who felt offended for the Macedonian 
members. In my view, if someone wants to say they are from malalala land its ok. We can 
register how we wants. 

• Maybe we needs some criteria about these things. In my region the criteria is the country or 
the region. When we ask for nationality, it is a different thing. Madeira and Assures Island 
have no region. What do we want? It makes more sense that at the ECCNA the criteria will be 
region. 

• We should not have any opinion, it is in our tradition. 
• About regional registration. Countries like Austria might not like to registrant as German 

speaking region. 
 
ECCNA 31 UK 2015 report 
Planning for the European Convention is going well, and we have a full committee of enthusiastic and 
knowledgeable members working to put on a great weekend of recovery in August. There will be a 
full program of recovery meetings and entertainment, and comfortable surroundings and support for 
EDM members. Our website is open for pre-registration and we expect to have pre-registration 
merchandise on the site very soon. Our New Year’s fundraiser raised £3,400 towards the costs of 
hosting ECCNA 31. 
We have contacts details for all our sub-committees on the ECCNA 31 website, so members can 
email any questions or concerns straight through to the right contact. There is an email list that 
anyone can join to receive regular updates about the Convention, just send an email 
to info@eccna.co.uk stating they would like to be added. 
The project files for the ECCNA 31 flyer are available, so if any Region wants them to translate the 
flyer into their language, they can contact info@eccna.co.uk for them. We will also forward the 
project files to Richard (UK RD), Terry (UK RD alt.) in case they're useful at the EDM. 
We have briefed our RD, Richard, for the February EDM and will be grateful for any feedback or 
questions that EDM members would like to pass back to the committee. 
 
Questions:  
Where do you select speakers? We have oldtimers who are good speakers. They are prepared to 
share in English, but do not have a tape in English.  Answer: this is something we need to look at. 

mailto:info@eccna.co.uk
mailto:info@eccna.co.uk
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About translation booth: how many languages needs translation? Spain, Russia, France. We need 
more input from the delegates.                                                
 
10.30 – 11.00  Elections:  
Vice Secretary – Graham was elected. Gratulations. 
Vice Media Coordinator- none. 
    
11.00 – 11.15 Break 
  
11.15 – 12.00 Bids for ECCNA 32 2016 
France got the bid – ECCNA 32 will be in Paris 21th – 24th July 2016.  
 
Questions:  
What languages will be used? English and French. We also have 2 or 3 translation booths. We plan on 
simultaneous translators. 
 
Bids for winter EDM 2016 
Iceland got the bid – Winter EDM 2016 will be in Reykjavik 4th – 7th February 2016 
 
12.30 – 13.30 Additional decisions 

• We will put on the agenda for Birmingham discussion whether vice-treasurer and vice 
secretary should be funded to at least one EDM. 

• We decided to make changes in the Orientation Pack regarding funding of RD to attend EDM. 
If the region would like to request funding for RD, they need to send the feedback form to the 
FDC. The form should be filled in by the members of the region, rather than the RD. 

• We decided to make changes in the Orientation Pack that the RD alt will be funded if 
necessary together with the RD at the RDs last EDM. The decision will be influenced by the 
FDC after assessment of the community’s needs. 

• We decided to pass on 15 000€ to NAWS. 
 
Workgroup EU-PR  
The workgroup will try to identify the bodies within the EU who need to be target. Collect experience 
from other NA bodies. John E, Finland, pp, Udo, Bjarki, Jimmy. 
 
Workgroup Social media and our Traditions & online publication of member materials: 
Explore this issue more in depth. Produce materials that serve to educate and give guidance, for the 
EDM body’s review. Yasmin pp.   
 
 Leaving delegates: 
Dorin, Toby, Stephania. Thank you for your service. 
 
The winter EDM in Warsaw ends with the Serenity prayer. 
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