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Samledokument for regions møte den 8. februar 2014 

Rapporteringer 

Interimsstyre 

Nestleder 

Vel overstått julefeiring til hver og en av dere 

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

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

administrative tjenerne.  

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

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

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

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

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

og følge retningslinjene til punkt og prikke.  

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

Videre har jeg sendt inn regnskapet mitt til varakasserer. 

Sekretær 

Har sendt rengskap og budsjettet mitt til kasserer, og videre sendt litt mail rundt om kring, 

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

samledokument for dette møte.  

 

Vara-sekretær 

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

vedtaksloggen og begynt å oppdatere denne. 

Gleder meg til å se dere igjen :)  

Kasserer / Vara-kasserer 

Jag har sedan sist, läst referatet, gjort regnskap för 2013, gjort ett nytt forslag til budsjett 
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2014. Varit i dialog med nestleder, kasserer i litt, avtroppande leder i Fu mfl  

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

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

överföringar till efter regionsmöte i feb 

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

regionsmöte. 

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

detta för att tydliggöra vad vi pratar om. 

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

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

budsjettperiode 

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

regnskap er balansen som er et øyeblikksbilde som viser den finansielle stillingen for 

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

hvordan fortjenesten har fremkommet 

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

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

som möjligt :-D 

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

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

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

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

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

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

pengar inbet på sitt privata konto kan upplevas obehagligt. 

Mitt forslag är att pengar till betrodde tjenere betalas på efteskott 

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

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

strukturen. 

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

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

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

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

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

http://no.wikipedia.org/wiki/Inntekt
http://no.wikipedia.org/wiki/Kostnad
http://no.wikipedia.org/wiki/Regnskap
http://no.wikipedia.org/wiki/Inntekt
http://no.wikipedia.org/wiki/Kostnad
http://no.wikipedia.org/wiki/Balanse_(%C3%B8konomi)
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tjeneste i regionen och de i mitt område vet inte var jag har gjort, det vet ni, om jag har gjort 

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

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

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

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

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

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

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

extremt tungvint(för mig tar detta en hel dag) 

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

likt vi har det. 

Saldo per 23 jan 2014 är 190 522,32 

Iks Jonas 

Budsjett 2014 
Hva UT   INN 

        

        

Bidrag fra områder     kr 150 000,00 

Litteratur salg     kr 200 000,00 

Leder kr 10 000,00     

Nestleder kr 10 000,00     

Sekretær kr 1 500,00     

Kasserer kr 7 000,00     

Vara- sekretær kr 3 400,00     

Vara- kasserer kr 3 000,00     

Delegat kr 3 000,00     

Vara- delegat kr 32 242,00     

2. vara- delegat kr 3 000,00     

Telefonkom. kr 20 000,00     

Webkom. kr 10 000,00     

Oversettelseskom. kr 4 230,00     

Fellesskapsutv.kom. kr 58 000,00     

Postboks kr 1 200,00     

Lokaler kr 10 000,00     

Service konferanse kr 35 000,00   35000 

Støtte ubemidl. Områder kr 10 000,00     
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EDM kr 30 000,00     

NAWS kr 70 000,00     

Totalt kr 321 572,00   kr 385 000,00 

        

Resultat     kr 63 428,00 

        

 

Områdene: 

Område Nord 

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

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

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

observere områdemøte.  

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

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

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

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

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

sikkert fremover.  

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

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

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

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

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

vurdere nå oppstart av møte i Kautokeino.  

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

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

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

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

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

Ang sak om hvordan regionen avholder møtene:  

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

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

Område nord sier nei til å bruke 2 dager i stede for 1, dette pga økte kostnader. Forslag: Kan 
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vi 1 gang for året bruke 2 dager for å ta forefallende saker/PB el lignende istedenfor å utvide 

alle 3 møtene.  

IKS RKM og Vara-RKM ONSK 

Område Øst 

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

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

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

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

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

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

alle verv er i dag besatt.  

Vi har hatt en betrodd tjener som har klart i en 2 års periode å stjele ca 87000 kroner fra NAs 

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

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

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

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

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

Vi gleder oss masse til å se dere igjen. 

Område Sør 

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

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

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

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

inkludering av grupper vil være et satsingsområde for komiteen videre.   

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

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

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

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

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

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

hjemmesiden vår.  

http://www.naossk.org/
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Underkomiteene i Området (Aktivitetskomieeen og HIog OI-komiteen) har mye og gjøre og det er 

behov for flere servicevillige.   

OSSK er en oppegående og engasjert komité, og vi har mange medlemmer med mye erfaring med 

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

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

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

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

møtet nå i februar.   

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

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

med å ta avgjørelser i denne saken.  

Område Øst 2 

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

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

nykommere. 

Område møtene er konstruktive og strukturerte. 

Vi har hatt bytte av leder i område komitéen. 

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

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

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

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

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

hadde 13 deltagere på forrige møte. 

Vi har også hatt oppe til diskusjon sakene i dagsorden. 

Område Midt 

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

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

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

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

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

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

observatører).  

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

Rapport fra Kasserer OMSK 

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

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

og Kr 9500 på konvent konto. 

Budsjett 2014:        UT  Inn  

Leder         3000,- 

Nestleder        3000,- 

RKM         14 500,- 

Vara RKM        6500,- 

Kasserer        3000,- 

Vara Kasserer                0,-  

Sekretær        1750,-  

Vara sekretær        4200,- 

HI/ OI Trondheim        15 500,- 

HO/ OI Møre og Romsdal      54 415,- 

Konvent 2014        10 000,-  30 000,-  

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

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

Sende videre i strukturen      5 000,- 

Treff Ålesund          10 000,- 

7 Tradisjon          15 000,- 

Fundraising            5 000,- 

=                    - 73 525, 00 

Foreløpig budsjett ikke godkjent.  

Budsjett vil bli behandlet på neste OMSK- møte. 

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

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

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

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

overskudd, og vi fremmer NA´s visjon. 

Rapport fra Konventleder: ”Sammen tilfriskner vi”.  

Dato 6-8 juni på Huseby skole. God framdrift, og informasjon er snart ute på web.  
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En utfordring hvert år er vegring til å gjøre service i kiosk/ kjøkkenkomite. Komite fattet ny 

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

1. Kakeansvarlig 

2. Frokost lørdag og søndag 

3. Middag lørdag  

4. Kiosk/ kjøkken 

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

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

kjøkken/ kiosk og leder for middagskomite. 

Ledige verv i OMSK:  

Nestleder, Vara RKM, Vara sekretær, Vara Kasserer 

Rapport OI/ HI Trondheim  

Ny leder og hun rapporterer at det mangler servcevillighet.  

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

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

interesse. 

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

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

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

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

Rapport underkomitee OI/ HI Møre og Romsdal 

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

Vestmo til å komme å snake om NA. 

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

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

Workshop ble godt mottatt, og fikk gode tilbakemeldinger som blant annet dette var 

bevisstgjørene, aktiviserende og nyttig. Svar fra workshop ble samlet inn av Leder, og vil 

komme i neste rapport fra sekretær. 

Område Vest 

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

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

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

nominasjoner. Møte ble startet med en selvransakelse: 

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

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

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

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

konto til enhver tid. 

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

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

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

og bør :-) 

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

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

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

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

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

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

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

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

dette, men det henger fortsatt noe igjen. 

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

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

saken, gikk dårlig da personer følte seg angrepet. 

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

avlyst pga dårlig service villighet, dette er trist. 

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

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

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

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

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

2014. 

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

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

 

Delegatene 

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

30.01.14. Denne består av en del standard greier som struktur ant. møter o.l. I tillegg vil vi 
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rapportere at vi har serviskonferansen med fokus på CAR og at vi jobber med å få lagt inn 

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

tilbakemelding. 

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

tilbakemeldinger. 

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

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

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

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

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

om det på møtet. 

 

Under komiteer 

Litteraturkomiteen  

Rapport, vinter, 2014 

Økonomi 

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

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

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

Til de som venter på bestilling 

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

er serdeles lite ideelt og drive butikk ut fra webmailen. Å finne et system så alle som vi vet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

av eksamener og jul. 
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Jeg må legge til at etter å ha gjort litt selvransakelse så er det bare etter å ha tatt meg fri flere 

dager for å gjøre komité arbeid vi ha vært ajour det siste halve året.  

Fra betillingen som kommer inn (den er på 8-9 sider) må vi lage en kortere bestillingsliste 

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

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

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

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

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

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

Varetelling 

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

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

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

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

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

Webshop 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verv 

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

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

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

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

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

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

flere villige! I mellomtiden forøker vi oss på å outsource følgende ideer: 
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Vi ønsker og utvikle en ny gjeldene mal for nyhetsbrev, visittkort og møteliste hvor det 

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

at designet legges ut som en konkurranse.  

Oversettelseskomiteen 

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

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

Hensikten med gjennomgåelsen er å forbedre språket. 

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

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

bulletinene. 

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

nede på NAWS prioriteringsliste. 

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

konferansen på vår eller høstparten. 

Web-komiteen  

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

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

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

nærmere. 

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

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

Denne supporten handler om å løse eventuelle kritiske problemer som kan komme i forhold til 

wordpress, og kunne bidra med hjelp med større oppdateringer. De fleste normale 

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

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

kr 1500,- 

Om det er noen rusavhengig som har erfaring med wordpress så trenger NA web din hjelp.  

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

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

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

vår komme helt øverst blant alternativene på google.  Vi kommer tilbake med mer 
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informasjon om vi får dette til. 

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

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

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

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

Web-komitéen består i dag av 4 medlemmer, vi har leder, nest-leder, kasserer og sekretær. Vi 

gjennomfører alle komité-møtene ved hjelp av videokonferanse, noe som fungerer bra. Alle 

medlemmene er positive til dette. Det sparer også NA for mange penger, da det er gratis og 

drivstoff er dyrt. Om noen andre komitéer ønsker å vite mer om hvordan vi setter opp gratis 

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

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

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

gang et system som virker.  

Vi vil igjen minne om at ”Bare for i dag” ligger digitalt på nett. Håper den er med på å gjøre 

NA’s litteratur mer tilgengelig og at den blir brukt flittig. Den ligger på www.nanorge.org 

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

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

oss en mail på webmaster@nanorge.org 

Telefonkomiteen 

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

Komiteen fungerer fint og alle nødvendige verv er besatt. 

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

vi prøver å være tilstede på konventer-treff for å synliggjøre tlf.tjenesten og verve folk. 

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

deretter overtar område øst. 

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

er helt avhengig av frivillige vakter. 

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

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

PS: Nestleder stiller på neste møte for telefonkomiteen:08022014 

Felleskapsutviklingskomiteen 

Hei å godt nyttår !! 

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

http://www.nanorge.org/
http://www.nanorge.org/bfid
mailto:webmaster@nanorge.org
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Kongsberg:  4094,- 

Harstad:  5220,- 

Trondheim:  4193,- 

Det har vært gode tilbakemeldinger på alle oppdrag. 

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

FU deltagelse på deres arrangement. 

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

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

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

 

Servicekonferansen 2014 

Hei alle sammen. 

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

Marienlyst skole den siste helgen 28/30 Mars. 

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

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

konferansen. 

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

regions møte. 

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

til og hjelpe oss og spre det glade budskap. 

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

legger ved et nytt budsjett sammen med denne rapporten. 

Gleder meg til å møte dere alle på møte i februar. 
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Vedlegg til saker: 

Sak til NA Regionservicekomité møte 08.02.14 

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

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

videre til Regionen 

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

oktober 2013 annulleres.   

Grunnlaget for dette er at beslutningen som ble fattet ble gjort på tvers av retningslinjene for 

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

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

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

avgjør saker med simpelt flertall.  

 

Budsjettet fra forrige møte: 

Budsjett for service konferansen 2014

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

leder 0.-

nestleder 0.-

sekretær 0.-

kasserer 2500.-

program 7100.-

kafe 17000.-

innkvartering 1000.-

registrering 3335-

info 2000.-

 Budsjeterte totale utgifter 50835.-

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

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

Kafe overskudd 23000.-

Buseterte totale inntekter 48500.-

Balanse -2335
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Budsjett 2014 

Hva UT   INN 

        

        

Bidrag fra områder     kr 150 000,00 

Litteratur salg     kr 100 000,00 

Leder kr 10 000,00 ?   

Nestleder kr 10 000,00     

Sekretær kr 3 000,00 ?   

Kasserer kr 4 500,00     

Vara- sekretær kr 5 800,00     

Vara- kasserer kr 5 800,00     

Delegat kr 3 000,00     

Vara- delegat kr 32 242,00     

2. vara- delegat kr 3 000,00 ?   

Telefonkom. kr 20 000,00 ?   

Webkom. kr 10 000,00 ?   

Oversettelseskom. kr 4 230,00     

Fellesskapsutv.kom. kr 58 000,00     

Postboks kr 1 200,00     

Lokaler kr 10 000,00     

Service konferanse kr 35 000,00     

Støtte ubemidl. Områder kr 10 000,00     

EDM kr 30 000,00     

NAWS kr 70 000,00     

Totalt kr 325 772,00   kr 250 000,00 

        

Resultat     kr -75 772,00 
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Gjenstående tjenestetid på verv i regionen: 

Leder, ledig 

Nestleder, oktober 2014 

Kasserer, ledig 

Vara kasserer, februar 2014 

Sekretær, oktober 2014 

Vara sekretær, juni 2015 

Delegaten, juni 2014 

Varadelegat, juni 2014 

2. varadelegat, oktober 2014 

Leder Oversettelse, juni 2014 

Leder FU, oktober 2015 

Leder Litteratur, oktober 2015 

Leder Telefon, februar 2015 

Leder Web, juni 2014 
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Budsjett 2013 Utfall 2013 
     

Hva UT   INN UT   INN/FINNS KVAR 
                  
                  
    Bidrag fra områder     kr 150 000,00     kr 214 000,00 
    Litteratur     kr 100 000,00     kr 0,00 
    Leder kr 10 300,00     kr 9 411,00     
    Nestleder kr 9 280,00     kr 9 811,00     
    Sekretær kr 1 900,00     kr 1 900,00   418 
    Kasserer kr 4 775,00     kr 6 855,00     
    Vara- sekretær kr 0,00     kr 1 014,00   598 
    Vara- kasserer kr 5 800,00     kr 7 900,00     
    Delegat kr 23 000,00     kr 25 411,50   6870 
    Vara- delegat kr 31 236,00     kr 31 236,00   7758 
    2. vara- delegat kr 5 100,00     kr 11 111,00     
    Telefonkom. kr 18 230,00     kr 18 230,00   7333,93 
    Webkom. kr 15 027,00     kr 15 027,00   2400+10288+20979,09 
    Oversettelseskom. kr 12 000,00     kr 8 843,00   1696 
    Fellesskapsutv.kom. kr 58 850,00     kr 39 493,07   5101,62 
    Postboks kr 1 200,00     kr 1 130,00     
    Lokaler, mat vid regionsmöte kr 8 000,00     kr 5 027,94     
    Service konferanse kr 0,00     kr 0,00   10,87 
    Bank kr 0,00     kr 0,00   185,59 
    Støtte ubemidl. Områder kr 10 000,00     kr 12 000,00     
    EDM kr 30 000,00     kr 30 000,00     
    NAWS kr 70 000,00     kr 70 000,00     
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Konvent kr 35 000,00   kr 35 000,00 kr 35 000,00   35000+74511,69 
    Totalt kr 349 698,00   kr 285 000,00 kr 339 400,51   kr 387 150,79 
    

           I 2013 hade vi ett minus budsjett(-64 698), se vänster kollon. 
       

           De pengarna som stod kvar på de olika underkomiteernas konton har jag lagt in i utfallet, då det är pengar som ej har blivit brukt i 2013 utan går vidare till 2014. 

Resultatet är att vi går 47 750,28 kr i pluss(387 150,79 - 339 400,51) 
      

           Att notera, litt komiteen som brukar sända större summor till regionen sände inget i 2013! 
     

           Kommentarer: 
          

           Sek har 418 kr kvar 
          Vara sek i 2012 fick 598 kr för mycket utbet som blev tillbakafört 2013 

      Delegat har 6870 kr kvar 
          Varadelegat har 7758 kr kvar 
          Telefonkomiteen har 7333,93 kvar 

         Web komiteen har betalt tillbaka lån på kr 2400 och 10288 samt har 20979,09 kvar på kontot 
     Oversettelse har 1696 kvar 

          Fu har 5101,62 kvar på konto 
          På service konf kontot står det 10,87 kr 

         Vi fick 185,59 kr i rente 
          Konvetnt betalade tillbaka lånet på 35 000 samt har 74 511,69 kr på konot 

      

           

           

           Saldo per 31.12.2013 
          Regionskonto 200522,32 
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Web 20979,09 
         Fu 5101,62 
         Telefon 7333,93 
         Konvent 74511,69 
         Servicekonf 10,87 
             
         Totalt 308459,52 
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Budsjett Konvent 2013 
  

Resultat Konvent 2013 
  

       

       Kostnader Hovedstyre 
  

Resultat kostnader Hovedstyre 
   

       Leder 5 000 
 

Leder 1 708 
  Nestleder 2 000 

 
Nestleder 1 534 

  Kasserer (ink vara) 3 000 

 

Kasserer 2 352 
  Sekretær 2 500 

 

Sekretær 740 
  

         12 500 

 

  6 334 
  

       

Kostnader Underkomiteer 
  

Resultat kostnader 

Underkomiteer 
   

       Underholdning 11 000 
 

Underholdning 21 256 
  Registrering 13 200 

 

Registrering 11 720 
  Kunst & Design 5 000 

 

Kunst & Design 1 935 
  Program 26 000 

 

Program 18 979 
  Kafe 27 800 

 
Kafe 37 977 

  Informasjon 20 000 
 

Informasjon 13 806 
  Salg 25 298 

 
Salg 19 352 

  Opptak 0 

 

Opptak 0 
  Innkvartering 26 500 

 

Innkvartering 33 435 
  

       Totale kostnader 154 798 
 

Totale kostnader 158 
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458 

       Annet 
  

Annet 
   

       Leie av møtelokale 2 000 
 

Leie av møtelokale 0 
  

Bankgebyr (årlig gebyr for bedriftsnettbank) 

+ andre gebyrer 1 200 

 

Bankgebyr (årlig gebyr for 

bedriftsnettbank) + andre gebyrer 1 000 ca beløp 

     
 

    

  Annet 3 200 
 

Annet 1 000 
  

       Inntekter 
  

Resultat Inntekter 
   

       Registrering inngang = 250kr x 370 

deltakere 92 500 
 

    
  

Kafe 49 200 

 

Registrering inngang 
151 
462 

  Salg 33 500 

 

Kafe 54 679 
      

 
Salg 34 050 

  

   

    
  

       

Totale inntekter 175 200 
 

Resultat Totale inntekter 

240 

191 
  

Budsjett 
  

Resultat 
   Inntekter 175 200 

 

Resultat Inntekter 240 
  



23 
 

191 

Kostnader 170 498 
 

Resultat Kostnader 
165 
792 

  Overskudd 4 702 
 

Resultat Overskudd 74 399 
  

       

       

       

       

   

  Inn Ut 
 

   

Lån regionen 35 000   

 

   

Tilbakeføring regionen   35 000 
 

   

Ikke relevant for hverken budsjett eller resultat, kun for cashflow, ment til info. 

       

       

   

Dersom 370 deltakere 92 000 -17 601 
 

   

Dersom 500 deltakere 40 000 34 399 
 

       

   

Snitt inntekt pr rusavhengig deltaker    397 
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Regnskap FU 2013 

             

Dato Hva Kr SUM Utbetalt 

30.jan Rest Alta 2012 929 929 Totto 30/1 

          

09.feb Regionsmøte       

  Fly 1166     

  Flybuss 440     

  Diett 600     

  SUM 2206 2206 Utbetalt Anders 19/2 

          

          

08.jun Regionsmøte m/sekretær       

  Kjøring  2,5 kr x 1000 2500     

  Bom 200     

  Hotel 882     

  Mat 600     

  sum 4182 4182 bet Totto 6/11 

          

22.jun Læredag Trondhjem     Monica 21/5 (5028) 

  fly 2088   Monica 14/8 (513) 

  hotell 1200     

  Parkering 588     

  diett 900     

  Taxi 180     

  flybuss 385     

  Minnebrikke 200     

  Sum 5541 5541   

          

28-
30/6 Harstad Konvent Workshop       

  Fly Oslo-Harstad-Oslo 1696   betTotto 6/11 

  Fly TRD-Harstad-TRD 1956   Bet Anders 18/3 

  SUM 3652 3652   

          

28.sep Læredag Bergen       

  Fly TRD-BG-TRD 1196     

  Parkering GEN 490   bet Totto 

  Kjøring Oslo Gen + parkering  244   bet Totto (2032) 

  Fly Oslo BG Oslo 1298   bet Totto 6/11 

  Hotell 1990     

  Buss 70     

  Buss 70     

  Buss 130     

  Diett 600     

  Sum 6088 6088 Anders (4056) 17/10 

          

05.okt Læredag Oslo       

  Kjøring 2,5 kr x 1000 2500     

  Bompenger 200     

  Diett2x 3x300 1800     

  Sum 4500 4500 Bet Anders 17/10 
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12.okt Regionsmøte Oslo       

  Fly TRD OSLO TRD 1046     

  Buss 210     

  Diett 600     

  Sum 1856 1856 Bet Anders 6/11 

          

16.nov Læredag Skollenborg       

  Kjøring Oslo Gen Skollenborg 1064   Totto 31/12 

  Diett  336   Ken 

  Fly Bg Gen 1598   Ken 

  Fly Gen Bg 1096   Ken 27/11 

  Sum 4094 4094   

          

23.nov Læredag Evenskjer       

  Kjøring T/R x2 m park 1051   Heidi 

  Diett 300x3 900   Heidi 

  Fly 1198   Heidi 27/11 (3149) 

  Fly 1237     

  Buss Moss oslo 90   
Lars erik (2071) 
27/11 

  tog oslo gen 90     

  kost 383     

  flytog 170     

  tog oslo moss 101     

  Sum 5220 5220   

          

          

23.nov Læredag Trondheim       

  Kjøring  425     

  Parkering 540     

  Fly 1168     

  Buss TRD 260     

  Hotell 1200     

  Diett 600     

  Sum 4193 4193 Bet Ketil (Januar) 

          

          

          

  SUM 2013   41532   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


