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Referat fra regionsmøtet i Harstad den 27 juni 2015 

Presentasjonsrunde:  

Tilstede 22 stykker: Leder, Vara-Delegat, 2. Vara-Delegat, RKM Midt, RKM Nord, Vara RKM nord, 

RKM Vest, VARA RKM Vest, RKM Sør, RKM og vara RKM OOSK, Leder oversettelseskomiteen, 

Nestleder oversettelseskomiteen, Leder Felleskapsutviklingskomiteen (FU), Nestleder 

Felleskapsutviklingskomiteen (FU), Nestleder Litteraturkomiteen, Leder web, 2 Kaffe- og 

matansvarlig, 2 observatører og referent 

Stille stund 

12 tradisjoner lest 

Visjoner for service lest 

12 konsepter lest 

Er det noen som har noe å lese eller framføre? Leder fremfører sine tanker og følelser. 

Gjennomgang og godkjenning av dagsorden 

Post: Takkebrev og kort fra World Service angående de pengene vi sendte. 

Referat: Fra sist godkjent  

Dagsorden: 

Saker: 

Spørsmål og svar 

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

Tilbakemelding til rapportertene, det skal ikke være personlige meninger og følelser i 

rapportene, dette har blitt en uvane.  
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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.  

Svar/kommentarer: Vi hadde det oppe etter regionskonventet, så ett tips er å lese 

gjennom referat fra møtet i februar 2014. 

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

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

region noen anbefalinger? 

Svar/Kommentarer: Vi har ikke retningslinjer, men vi har fra oversettelseskomiteen 

en ordliste som er godkjent a v fellesskapet.  En gruppe i område midt har hatt 

samme dilemma.  Del om felles identitet, vi er rusavhengige og vi er samme enhet. 

 

Spørsmål 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?  

Svar/kommentarer: Det er region som har bestemt prisene. Og dette er en måte å få inn 

penger på. Litteraturkomiteen gjør som regionen ønsker. 

 

Delegatene:   

 Vinter EDM HOLDES HELGA FØR VÅRT MØTE I FEBRUAR, SÅ ER DET SAKER SOM SKAL 

OPP FRA NA NORGE MÅ DET OPP PÅ VÅRT MØTE I OKTOBER. Varadelegat får 

tilbakemelding om god jobb! 

Spørsmål og svar til Litteratur: 

 Litteraturkomiteen er stengt i hele juli, bestillinger må komme nå.  Vi bestiller og 

kommuniserer kun på litteratur@nanorge.org. Vi ønsker ikke å ta imot bestillinger og 

spørsmål overalt i alle fora vi møtes. 

 

 Angåenende makulering av møtelister: Vi er ikke hemmelige, er det nødvendig å 

makulere? Svar: Ja, det er navn og telefonnummer som står i de møtelistene så det vil 

være leit om det kommer på avveie. En makuleringsmaskin koster ca. 3000. 

Kommentarer: Ønske om å konkretisere postene i regnskapet. 

mailto:litteratur@nanorge.org
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Kommentar fra oversettelseskomiteen om at nye møteinnledningskort kommer til høsten, de 

er revidert i forhold til basic text 6. utgaven. 

Kommentar på at det florerer kopier av møteledernøkkelen osv, dette er ikke tillat ifht. Copy 

right. Ut til gruppene. 

 

Spørsmål og svar til web:  

 Spørsmål om hva som skjer med web- shopen. Kommer det snart?  

Svar: nei det er dessverre ikke på plass enda. 

 

Spørsmål og Svar Fellesskaps Utviklingskomiteen: 

 Hittil i år har vi holdt en læredag og en workshop, oppfordrer alle områdene til å 

bruke FU. Vi har kapasitet. 

 Spørsmål om hva som kommer ut av disse workshopene? 

Svar: At det kommer fram i rapportene. Kommentar på at FU kan være mer på og 

spørre områdene om de vil ha læredager osv. 

Kommentar om at FU kan sende ut en bulletin. 

 

Spørsmål og Svar Europakonventet:  

 Spørsmål om å få innvilget 2-300 kr til å få trykt opp budet til servicekonferansen. 

Spørsmål om kostnader for å legge fram budet i Birmingham  

Svar: folk reiser dit på eget initiativ og det er ikke budsjettert. Men når vi tenker 

prinsipper så skal det ikke koste noe å gjøre service, så bare så det er sagt så er det 

ingen selvfølge. Detter er en komite. Kommentar på at det går an å legge ansvar på 

delegatene som skal dit. 

 

1. Valg i NA Regionen Norge. 

a) Varasekretær NA regionen Norge (3 år rusfritid).  

Ingen nominerte.  

Nestleder er også ledig. 

Ta med til gruppene at vi trenger disse. 

 

1. Sak videre fra forrige møte:  

Bud på Servicekonferansen og valg av leder for konferansen.  
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Område vest legger inn bud. Nominert leder legger fram service- cv.  Området er veldig gira 

på å holde ett litt større arrangement.  Presenterer seg selv som en som får med folk på 

service. Har sett på hvor de kan holde konferansen. 

Spørsmål om det foreligger ett budsjett? Nei, det gjør det ikke. Bør det gjøre det?  Ja det 

hadde jo vært bra å hatt ett budsjett å forholde seg til. 

Servicekonferansen bør holdes i mars eller april, men i alle fall før 

verdensserivecekonferansen som er i april. 

Den nominerte sendes på gangen.  Enstemmig valgt.  

 

 

2. 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 

Regionskomitè må de nomineres. Nominasjonene må komme fra områdene gjennom 

RKMene. Unntaket 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.  

Diskusjon rundt saken.  Praktisk for region når det gjelder å få fylt opp vervene. Det kan være 

medlemmer som ikke er kjent i sitt område fordi vedkommende ikke har gjort service på 

området men på region de siste årene. Det er gruppene som er øverst, det er medlemmene i 

NA som bestemmer hvem som kan nomineres. Personen som er nominert via en cv, må 

komme til region for å bli valgt. Hvis det ikke er mulig å endre retningslinjene, kan vi risikere å 

bli sittende uten for eksempel kasserer i 3 måneder.  

NB! Når vi endrer retningslinjer, skal disse sendes ut! Les retningslinjene! 

Avstemming: 4 for og 1 i mot. Da er det godkjent og avgjort ved simpelt flertall.  

 

3. 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. 

Saken gjelder å få tilsendt regnskapet i god tid før møtet (to uker før), for å kunne forberede 

spørsmål.   

Dette står i retningslinjene, det har noen ganger sklidd ut. Ett regnskap kan vi snakke om og 

rette på gjennom hele året.  

Saken som den står nå blir for utydelig, ettersom det står i retningslinjene, anser vi denne 

saken som en påminnelse om dette! 
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4. Bud på ECCNA 

Det blir levert ett bud på å holde europakonvent i 2017. Dette budet legges fram i 

Birmingham i august. 

Spørsmål fra område sør om det er riktig av en adhoc komite å bestemme at de legger inn 

bud på 2017 i stedet for 2016. Hvis budet ikke går gjennom, legges arbeidsgruppa ned. 

Quality hotel i Sarpsborg er den lokaliteten som har høyest prioritet nå. Men alle områdene 

kan sjekke ut lokaliteter og leveres til arbeidsgruppa. OG lokaliteten skal avgjøres på møtet 5. 

juli. 

GODT JOBBA AV KOMITEEN! 

 

5. Sak fra område sør til litteraturkomiteen: 

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.    

 

Svar fra litteraturkomiteen: Skjønner spørsmålet og har tatt det opp tidligere. Tidligere 

kasserer hadde villighet til å gjøre vervet men hadde ikke erfaring eller kjennskap til hvordan 

man setter opp ett regnskap. Nåværende kasserer har satt opp en oversikt over de betrodde 

tjenerne og deres reiseutgifter. Noen av utgiftene er veldig høye, og alt blir postet som 

reiseutgifter som egentlig er porto osv.  
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Område sør ber om en revisjon av tidligere regnskap, ved å bruke retningslinjene som sier at 

vi skal opprette en revisjonskomite. Og det foreslås å bruke en regnskapsfører en gang i året, 

for å få all tvil vekk. 

Alt står i permer og er tilgjengelig for å kunne gjøre det. Og det kan være til hjelp for 

komiteen. 

Hvor går grensa for hvor mye en frivillig organisasjon kan omsette for? 

Saken koker ned til: Skal vi ta en revisjon?  

Det er det konsensus på. 

Hvem gjør det? Forslag om å sende ut til medlemmene i Na om det er noen som er villig, som 

har peiling på regnskap. Går ikke det, er spørsmålet om vi skal koste på oss den utgiften det 

medfører å ta inn profesjonell hjelp. Dette vil koste minimum 30.000. 

Vi ønsker å sette ned en revisjonskomité og ber om servicevillige til det. Interimsstyret i 

regionen har tillit til å sette komiteen i gang, om de rette kompetente personene dukker 

opp. De villige bes om å ta kontakt med leder i regionen! 

 

 

6. Planning Basic – 1 times videre arbeid  

10. Betrodde tjener av tjenesteorganet har regelmessig samhandling med fagfolk i 

samfunnet som samhandler med rusavhengige. 

MÅL: Vi skal kommunisere med fagfolk. 

 Hva er ressursene våre? FU, litteraturkomiteen, telefonkomiteen, OI OG HI. Hvordan bruker 

vi ressursene våre?  

FU kan ta på seg å koordinere hvilke ruskonferanser som kommer, der vi burde vært 

representert. Fagrådet har konferanser.  

OI kunne også vært representert på regionsnivå også.  

Neste skritt med tanke på telefonkomiteen kan være å ha egne linjer i hvert område. Det er 

behov for en OI- koordinasjon.  

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

Innspill om at dette kanskje ligger på områdenivå. Men bakgrunnen for spørsmålet er når det 

gjelder kommunikasjon med for eksempel storting og eller regjering. 

MÅL: Å skape en relasjon til regjering.  

1. Tjenesteorganet kommuniserer informasjonen effektivt og regelmessig mellom 

tjensteorganet og gruppene. 

4. Betrodde tjenere i tjenesteorganet har veiledning og opplæring, de føler seg verdsatt og 

støttet. (Kommentar: velkomstpakke for nye medlemmer i regionen.) 
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8. Åpne betrodde tjenestestillinger i tjenesteorganet er fylt innen 60 dager med et kvalifisert 

medlem. 

11. Tjenesteorganet er tidsriktig i som respons til behovene til det større samfunnet. 

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?). 

 

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

sak til regionsmøtet. 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 regionsmøtet.  

Delegatene reagerer på at dette er representert som Na som helhet. Uten at det er tatt opp 

nedover i strukturen. Og at dette er brudd på tradisjon 3, 5 og 10. Aktivitetskomiteen bruker 

tradisjon 6 som begrunnelse for infobrevet.  

Se brev fra delegatene vedrørende denne saken nederst i referatet. 

 

En statement fra aktivitetskomiteen: Ligger på siste side i dette referatet. 

 

Spørsmålet er om er dette NA sitt ansikt utad? Er det slik vi løser våre utfordringer? 

Reaksjon på hvorfor kommer denne saken opp fra delegatene? Hva har det med delegat- 

vervet å gjøre? Brevet er underskrevet aktivitetskomiteen, og er dermed ikke NA som helhet. 

Aktivitetskomiteen ønsker ikke at folk i behandling skal tvinges til å dra på Bragdøya, men at 

de kan komme på eget initiativ. Alle er velkommen til å komme, men de bes om ikke drive 

behandlingsvirksomhet, da NA ikke er en del av ett behandlingsopplegg. 

 

Forslag om at brevet, argumentene mot og svaret fra aktivitetskomiteen skal sendes ut til 

gruppene, og spørre om det er slik vi vil ha det i NA?   

Avstemming over om vi skal fjerne brevet fra websiden vår:  

2 for, 2 avsto og 1 mot. Da får web ansvar for å fjerne brevet. 
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8. 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).  

Ikke tilstede, saken utgår. 

 

9.  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» 

En påminnelse om å ha 11 konsept i bakhodet når vi skal gjøre service. Selv om vi er flinke til 

å velge til å velge de billigste alternativene. Men kanskje vi skal tenke mer nøkternt, hva med 

å overnatte hos andre NA- medlemmer osv. 

 

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

ønsker NA Region Norge å gjøre?  

RKMene tar med seg tilbake til områdene sine.  Men telefonkomiteen må ha ett bedre 

system for å registrere de som melder seg som frivillige. Mange som har tatt kontakt 

med telefonkomiteen men som ikke har blitt kontaktet. 

 

11. 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.   

Saken går videre til neste gang, da vi trenger en presentasjon og et utfyllende budsjett. 

 

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

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

Vi har godt av å komme oss ut av det lokalet, så vi ønsker at RKM I område øst sjekker om vi 

kan være i Lambertseter kirke 2. helgen i oktober.  

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. 

Svar: Område øst er ikke pålagt å koke kaffe og lage lunsj, men tidligere RKM tok 

ansvaret for å skaffe noen fra området.  
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Møte avsluttes med sinnsrobønnen.  

Neste møte; 10. Oktober. Møtet starter klokken 11 ved Marienlyst skole 

 

IKS referent   

IKS 2: Sekretær   

 

Vedlegg til referatet:  

Brev fra aktivitetskomiteen 

Argumenter mot brevet 

Svar fra aktivitetskomiteen 

Oppdatert Loggbok 

 

Gjenstående tjenestetid på verv i regionen: 

Leder, februar 2017 

Nestleder, ledig 

Kasserer, juni 2016 

Vara kasserer, oktober 2016 

Sekretær, oktober 2016 

Vara sekretær, ledig 

Delegaten, juni 2016 

Varadelegat, juni 2016 

2. varadelegat, februar 2017 

Leder Oversettelse, juni 2016 

Leder FU, oktober 2015 

Nestleder FU, oktober 2016 

Leder Litteratur, oktober 2015 

Leder Telefon, februar 2017 

Leder Web, oktober 2016 
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SAKER SOM GÅR VIDERE TIL NESTE MØTE; 

 Valg; vara sekretær (3 år rusfri tid) 

 Valg; nestleder (3 år rusfri tid) 

 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.   

 

SAKER SOM OGSÅ SKAL PÅ DAGSORDEN TIL NESTE MØTE; 

 Planning Basic 
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Gjeldende saken om brevet fra Aktivitetskomiteen I Område Sør.     
     
Brevet til behandlingsindustrien er i tråd med at Aktivitetskomiteen har som mål å følge tradisjonene.  

  

Dette er gjort tidligere, og den gangen hadde vi ingen problemer med dette. Institusjonene godtok og 

respekterte henstillingen uten innvendinger. Dette er heller ikke problemet i år, da det først og 

fremst er NA-medlemmer som jobber i behandlingsindustrien som reagerer.  

  

Arrangementet har de siste årene sklidd ut. Vårt budskap blir uklart og NA-enheten lider når vi godtar 

at institusjoner inviterer seg selv og driver sine egne opplegg ute på campen. Komiteen fant ut at det 

verste komiteen kunne gjøre, var å ikke gjøre noen ting. Så er det enkeltmedlemmers privilegium å 

kunne kritisere dette. Det kan være vel verd å merke seg at komiteen har mottatt et stort flertall av 

positive tilbakemeldinger på initiativet. Alle som har meninger, for eller imot dette, oppfordres til å 

delta på Workshopen ute på Bragdøya.  

  

Ansvaret for at de i behandling forholder seg til institusjonens regler, også ute på Bragdøya, er et 

stort problem for NA og Aktivitetskomiteen. Dette gir seg blant annet utslag i at komiteen må ordne 

med hjemsendelser av NA-medlemmer som har tilbakefall (noe som er totalt i brudd med vår tredje 

tradisjon). Hvor er denne nykommerens NA rettigheter?  

  

Den høye deltagelsen av institusjoner er også med på å forsterke myten om at man må ha vært i 

behandling før man er klar for NA. Og myten om at NAs program ikke er nok for å tilfriskne fra 

sykdommen. Dette gir ikke trygghet for nykommeren i NA, og er med på å skape/styrke reservasjoner 

rundt NAs program og NA som helhet.  

  

Påstanden om at Aktivitetskomiteen ikke ønsker NA-medlemmer velkommen når de er i behandling 

eller er innlagt på en institusjon er ikke riktig. Vi ønsker ikke at Bragdøya skal være et 

oppbevaringssted for rusavhengige eller andre som ikke har et eget ønske om å være der. Vi skal ikke 

avgjøre hvem som er «kvalifisert» til å delta på NA arrangementet, men vi overlater det heller ikke til 

terapeuter og institusjoner å avgjøre dette.   

Det enkelte NA-medlem tar denne avgjørelsen for seg selv!   

Håper det tar bort noen av de «misforståelsene» som har oppstått rundt dette. Vi synes for øvrig at 

man skal gå inn for å misforstå det som står i informasjonsbrevet for å komme frem til de slutninger 

beskrevet i diverse rapporter.  

  

Vi tror ikke dette påvirker NA som helhet, men det kan påvirke NA-medlemmer som er ansatt i 

behandlingsindustrien og som har belaget seg på en uke på Bragdøya med full betaling. Igjen - vi 

ønsker alle rusavhengige som søker tilfrisking i NA velkommen til Bragdøya, men vi kan ikke invitere 

institusjoner eller tillate at de inviterer seg selv da dette bryter mot første, tredje, femte, sjette, 

åttende, tiende, ellevte og tolvte tradisjon:  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Aktivitetskomiteen har fokus på nykommeren. Det skal fokuseres bedre på et klart og tydelig 

NA-budskap (trad. 5) og en styrket NA-enhet (trad.1). Det er dette som gir nykommeren 

trygghet, ikke tvilen om at han/hun ikke har gjort det riktige valget med hensyn til behandling 

etc. Vi går god for institusjoner når vi ønsker dem velkommen til våre arrangementer. Det er 

Aktivitetskomiteens plikt å informere institusjonene om at dette ikke er tilfelle (trad. 6). Vi har 

ingen terapeuter i NA, noe som kan se annerledes ut, spesielt for nykommeren som er på NA 

arrangement sammen med terapeuten sin (trad. 8). Vi kan ikke starte en selektiv utvelgelse av 

institusjoner, det er alle eller ingen (trad.10). Vi kan ikke ta hensyn til personligheter, men vi 

må sette prinsippene foran.  

Dette blir også gjort av hensyn til NA-medlemmene som arbeider i  

behandlingsindustrien. Anonymiteten kan ivaretas når alle NA-medlemmer har samme status. 

Denne anonymiteten blir brutt når enkeltmedlemmer har en annen rolle i NA sammenheng. 

(trad.12) Aktivitetskomiteen ønsker at alle NA-medlemmer skal komme med fokus på egen 

tilfriskning. De skal slippe å ta med seg jobben på Bragdøya i uke 29.  

  

Rapporter fra noen av de faste medlemmene i Regionen viser en respektløs holdning til 

Aktivitetskomiteen og Område Sør når det blir tatt for gitt at det ikke er noen gruppesamvittighet bak 

beslutningene.  

  

Videre er det betenkelig at enkeltmedlemmer i kraft av sin posisjon fremmer en sak på vegne av 

behandlingsindustrien og sin arbeidsgiver. Det er nesten opportunistisk når NAs tradisjoner blir vridd 

rundt for å hemme vår mulighet til å ivareta våre egne interesser, og for å beskytte oss selv. Og dette 

av en eller flere personer som representerer regionen. Oppgaven deres er å tjene regionen, 

områdene og gruppene, ikke styre dem (trad 2 - kons.  

12).(stikkord: prestisje)    

Tradisjonene er til for å beskytte OSS mot de indre og ytre kreftene som kan ødelegge OSS. Det er 

kun ved forståelse og anvendelse at de virker. De er ikke til for å ivareta ytre interessers mulighet 

til å øve innflytelse i vårt fellesskap og vårt program.  

  

Jeg er stolt av en «ung» Aktivitetskomite, hvor de faste medlemmene har mellom 9mnd og 3 års 

rusfri tid. Deres håndtering av alle angrepene fra følelsesladde medlemmer med årevis av erfaring er 

en kilde til inspirasjon. De furter ikke (som visse andre gjør gjennom sine rapporter til denne 

komiteen) men har et sterkt fokus på å gjøre det som er riktig for NA som helhet og til det beste for 

arrangementet.  
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Sak til regionsmøte 27 juni 2015  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.  
 
Til gruppene:  
 
Vårt ønske er at vi ikke skal gå bort fra våre tradisjoner og de åndelige prinsippene 
i NA programmet for å beskytte oss selv i det vi opplever som utfordrende. Vi 
ønsker at gruppene setter seg inn i denne saken slik at vi får en 
gruppesamvittighet på hvor vi står i forhold til hvordan vi skal forholde oss til 
institusjoner og behandlingssteder.  
 
Som nevnt ovenfor så anser vi at innholdet i infobrevet fra Aktivitetskomiteen bryter med 
våre tradisjoner. Vi vil med dette skrivet begrunne hva vi tenker om saken.  
 
Tradisjon 4 sier at ”hver NA gruppe bør være selvstyrt unntatt i saker som angår andre 
grupper eller NA som helhet”. 
Infobrevet fra Aktivitetskomiteen som har logoen til NA øverst i brevet ble sendt til 
institusjoner og behandlingssteder i Norge og i utlandet som pleier å komme til NA 
Bragdøya. Infobrevet ble også lagt ut på vår nettside nanorge.org som er NA sitt ansikt 
utad til offentligheten. Bragdøya er et NA arrangement og når Aktivitetskomiteen gjør 
overnevnte og er tydelig på at de ikke ønsker institusjoner og behandlingssteder 
velkommen til Bragdøya anser vi at dette rammer NA som helhet begrunnet i det 
overnevnte.  
Konsept 9 sier: ”Alle deler av vår service struktur har ansvaret for å nøye overveie alle 
synspunkter i deres beslutningsprosesser”  
Konsept 12 sier: For å opprettholde Anonyme Narkomanes åndelige natur bør vår 
struktur alltid være tjenende, ikke styrende”. Vi anser infobrevet fra Aktivitetskomiteen 
som styrende, ikke tjenende. 
 
 
Tradisjon 10 sier at ”Anonyme Narkomane har ingen mening om utenforliggende 
spørsmål, derfor bør NA navnet aldri trekkes inn i offentlig strid”. I infobrevet står det: ”vi 
ønsker ikke at arrangementet skal benyttes som en del av en behandling eller som en 
del av et opplegg NA ikke står inne for”. Et annet sted i brevet står det: ”Denne 
henstillingen går også ut til dem som har tilhørighet ute på Bragdøya, og vi ber dere om 
å legge ned behandlingsvirksomheten ute på øya i arrangementsuken”. Dette er helt 
klare meninger fra Aktivitetskomiteen om utenforliggende spørsmål – noe vi ikke skal ha i 
følge tradisjon 10. Hva institusjoner, behandlingssteder eller organisasjoner gjør eller 
ikke har vi ingenting med. Vi har ingen meninger om noe utenforliggende.  
 
Tradisjon 3 sier: «Den eneste betingelsen for medlemskap er et ønske om å slutte å 
bruke rusmidler”.  
Infobrevet sier: ”Vi ønsker å avholde et arrangement for NA medlemmer som er der for 
tilfriskning i Anonyme Narkomane, og ikke kommer fordi institusjonen ønsker eller tilbyr 
det”.  
Hvem er vi til å ha noen meninger om hva som er et ønske om å slutte å bruke 
rusmidler? Har vi noe med hva som er årsaken til at rusavhengige kommer til våre møter 
og arrangementer i NA? Dette punktet i infobrevet kommer også inn under tradisjon 10: 
Hva har vi med å mene om hva institusjoner og behandlingssteder legger inn som en del 
av deres behandling? De fleste av oss kommer til møtene og NA arrangementer av ulike 
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grunner og med ulike motiver.  
Vi kan blant annet referer til at 11 oktober 2008 godkjente rkmene på regionsmøte 
stempelordning i samarbeid med KIF (kriminalomsorgen i frihet) når rusavhengige ble 
dømt av rettssystemet til å gå på møter. Så hvem er vi til å være dommere over hva som 
er et ønske om å slutte å bruke rusmidler og til å ha en mening om hva som er årsaken 
til at rusavhengige kommer til NA møter og arrangementer? Når rusavhengige kommer 
inn på våre møter eller NA arrangementer så har vi ingenting med hva som er årsaken til 
at de kommer. Det som er viktig er å ta godt i mot enhver rusavhengig som kommer til 
NA og å gi budskapet videre.  
 
Tradisjon 6 sier: ”En NA gruppe går bør aldri gå god for, finansiere eller låne NA navnet til 
noe beslektet formål eller utenforstående foretak, ellers kan problemer med penger, 
eiendom eller prestisje skille oss fra vårt hovedformål”.  
Innebærer denne tradisjonen at vi skal ekskludere institusjoner, behandlingssteder og 
andre for å sikre at vi ikke går god for de som oppsøker våre NA møter og 
arrangementer? Vi stiller oss svært undrende til dette. Andre NA arrangementer både i 
Norge og ute i verden tar i mot institusjoner og andre behandlingssteder med åpne 
armer. Vi har sendt forespørsler til ECCNA 2015 og arrangementer i Sverige og fått 
tilbakemeldinger på at institusjoner og andre behandlingssteder med både rusavhengige 
og ikke rusavhengige ansatte er velkommen på lik linje som alle andre.  
 
Vi selger litteratur til institusjoner, vi leier møtelokaler i kirker, menigheter og andre hos 
andre organisasjoner. Vil det si at vi da går god for disse stedene og det de står for? Vårt 
fremste formål er å bringe budskapet til den rusavhengige som fortsatt lider og hvor 
finner vi de? I hovedsak på institusjoner og behandlingssteder. OI og HI gjør en stor 
innsats for å gi budskapet videre ved å informere om at vi finnes, både til rusavhengige 
og til offentligheten som også innebærer de som jobber med rusavhengige.  
Institusjoner åpner dørene for OI og HI.  
Infobrevet fra Aktivitetskomiteen stenger døren for institusjoner og behandlingssteder når 
de vil komme til Bragdøya med sine klienter.  
 
Tradisjon 5 sier: ”Hver gruppe har kun et hovedformål – å bringe budskapet til den 
rusavhengige som fortsatt lider”.  
Når institusjoner og behandlingssteder ikke er velkommen til Bragdøya – hvor er da 
fokuset til Aktivitetskomiteen på hovedformålet om å gi budskapet videre til den 
rusavhengige som fortsatt lider? Mange av oss fikk kjennskap til NA nettopp gjennom 
behandling eller institusjonsopphold. Rusavhengige i behandling eller på institusjon har 
av ulike årsaker ikke alltid muligheten til å reise på møter eller NA arrangementer alene. 
Når Aktivitetskomiteen ikke ønsker institusjoner eller behandlingssteder velkommen til 
Bragdøya, vil flere rusavhengige miste muligheten til å oppleve kraften i budskapet som 
viser seg så vakkert og sterkt på Bragdøya:  
At det er mulig å bli rusfri og finne en ny måte å leve på.  
 
Når det gjelder det siste punktet i infobrevet:  
”Vi vil be alle som arbeider i og med rusomsorg å ta hensyn til at det vil være upassende 
å fremme virksomheten / behandlingstilbudet og å benytte arrangementet til å selge 
inn ”egne” omsorgstilbud” – er vi enig med Aktivitetskomiteen om viktigheten av å 
informere institusjoner og behandlingssteder om dette punktet. 
 
Denne begrunnelsen er skrevet 11 juli 2015.  
 
IKS 


