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Samledokument for regions møte den 14. juni 2014 

Rapporteringer 

Interimsstyre 

 

Nestleder 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

når det gjelder ledervervet i regionskomiteen..  

Vi ses i Drammen  

Sekretær 

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

samledokument for dette møte.  

 

Vara-sekretær 

 

Kasserer / Vara-kasserer 

RAPPORT FRA KASSERER KOMMER IKKE FØR 8 JUNI, han har gitt beskjed, grunnet 
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forlagt kodebrikke. 

 

Områdene: 

Område Nord 

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

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

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

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

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

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

grupper har startet opp med tema møter med trinn, tradisjoner og basic text.  

Konventkomiteen er godt i gang med forberedelsene til konventet den 27-29 juni. Som finner 

sted på Grønåsen skole. Vi gleder oss alle til dette  

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

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

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

områdemøte.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tråden i det vi holder på med. 

IKS RKM og Vara-RKM ONSK    
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Område Midt 

Starter OMSK møtene med å lese: 

1. NA's visjon for tjeneste.  

2. NA's 12 tradisjoner (kortversjon). 

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

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

 Sendt kr 5000,- til Regionen. 

2.  

a) Servicevillighet i OMSK 

 Verv besatt og annet i OMSK: valgt ny nestleder.   

 Ledige verv OMSK: vara sekretær, vara kasserer og vara RKM.  

 Godt oppmøte av GSR fra gruppene i OMSK, og gruppesamvittighet på siste møte var 

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

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

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

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

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

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

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

velkommen. 

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

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

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

observatører, og da blir mange med i service.  

d) OMSK leder hadde en presentasjon rundt nytt servicesystem 

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

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

servicesystemet. 

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

servicevillighet og noen steder vekst i gruppene.  

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

lese valgt litteratur etc. 

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

som er en nyopprettet gruppe. 

5. Generelt 

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

styrende. 

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

forrige områdemøte. 

6. Nominasjon til Regionen:  

 Bill nominert som delegat for Norge av OMSK 

 

Kjærlig service RKM OMSK 

 

Område Vest 

Økonomi per d.d : 29 170 ; 

           Oi/hi konto: 3 870 ; 

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

Nestleder og sekretær 

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

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

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

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

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

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

ganger. 

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

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

opp på møter…..dette MÅ jo ikke skje, så derfor valgte de legge ned et møte, å heller 
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fokusere på de 2 andre møtene som holdes i samme lokaler.  

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

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

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

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

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

komitee i Stavanger   

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

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

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

vi har vært å hatt en Hi presentasjon.  

Gleder oss til å se dere igjen i Drammen   

IKT Vara RKM og RKM  

 

Område Øst 2 

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

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

nykommere. 

Område møtene er konstruktive og strukturerte. 

Forrige områdemøte hadde vi gruppe selvransakelse etter planning basic.  

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

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

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

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

I kjærlig service RKM OØ2SK og VARA RKM OØ2SK 

oosk2@nanorge.org 

 

Område Øst 

Hei. 

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

hverandre. 

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

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

arbeid. 

mailto:oosk2@noanorge.org
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Vi har flere nominasjoner til regionen denne gangen. FU, Oversettelse og delegat verv. 

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

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

IKS RKM  og VARA RKM  

 

Område Sør 

Det har vært en relativt stille periode i Område Sør Service komité.  Det største temaet har 

vært ei gruppe i området som ikke har fulgt retningslinjene for en NA gruppe og som derfor 

stod i fare for å bli strøket av møtelistene.  Saken ble diskutert på områdemøtet og gruppen 

ble bedt om å komme med en uttalelse og forslag på løsning på de punktene man så ikke 

harmonerte med retningslinjene for en NA gruppe.  Resultatet var at dette ble tatt saklig opp i 

gruppa og de valgte å gå inn for å følge de retningslinjer som foreligger.  Gruppa rapporterer 

at de har hatt en god prosess og blitt mer bevisste på hva NA står for og hvorfor det er viktig å 

ha retningslinjer og et fellesskap å rapportere til.   

Et annet tema som har vært oppe er økonomi.  OSSK sitter på over 93 000 kroner og det er 

ikke enighet om hvor pengene skal sendes.  Det er flere grupper som mener at Regionen ikke 

har en oversiktelig og ordnet budsjettering og som tenker at pengene heller bør sendes videre i 

strukturen slik at de landene i Europa som sliter økonomisk kan dra nytte av dem.  Andre 

grupper har tillit til at Regionen forvalter midlene og vil sende videre et overskudd.  Min 

oppgave på neste Regionsmøte vil være å skaffe en grundig oversikt over økonomi og 

budsjetthåndtering slik at Området vil ha et bedre beslutningsgrunnlag når videresending av 

midler skal foregå.   

Bragdøya og planleggingen av det 16 treffet der blir gjort av Aktivitetskomiteen.  De har lagt 

fram budsjett og har det travelt rundt å lage oversikter over underkomiteer, ansvarsområder og 

å skaffe servicevillige.  Det er fullt ut mulig å gjøre service på Bragdøya selv om du ikke er en 

del av Område Sør.  Vi er mange som ser fram til årets Bragdøyatreff, spesielt med forrige års 

værforhold i minne.   

In loving service 

 

Delegatene 

Hei, Se vedlagte rapporter ang. våre to siste oppdrag.  

(SE VEDLEGGENE I MAILEN TIL DETTE DOKUMENTET). 
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Vemodig at min periode på 6år som delegat er over. Denne tiden har gått fort og jeg ser 

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

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

de åndelige prinsippene i vårt program. 

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

et gruppestyrt, prosjektbasert servicesystem i NA. 

Klem fra Delegaten 

 

Under komiteer 

Litteraturkomiteen  

SE VEDLAGT PDF FIL I MAILEN TIL DETTE DOKUMENTET 

 

Oversettelseskomiteen 

Oversettelsesplaner for 2014 og 2015:  

 Living Clean the journey continues, som er gjennomgått og på vei til korrekturleser 

 Eventuell revidereing av de 12 konsepter 

 Revidering av Introduksjon til NA gruppen over  fra service brosjyre til 

tilfriskningsbrosyre 

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

lagt ut på Web siden 

Oversettelseskomiteen har nominert Siri som leder i denne komiteen.  

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

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

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

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

eneste gang hva for noen prosjekter vi holdt på med. 

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

skal være å gjøre service. Referer til anonymitetsprinsippet. 

Med vennlig hilsen 

Avtroppeende leder og Nestleder 

Web-komiteen  

SE VEDLAGT PDF FIL I MAILEN TIL DETTE DOKUMENTET 
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Telefonkomiteen 

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

givende møte med god agenda: Bringe budskapet videre. 

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

nye tlf.vakter. Vi er nå godt dekket inn med tlf.vakter i 3 områder og har gitt beskjed til 

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

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

vedlikehold. 

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

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

dekkes frivillig av medlemmer som skal dit uansett, STOR TAKK 

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

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

holder tlf.anrop og sms en stabil linje. 

 

2014:10 uker  31 anrop i åpningstid og 26 sms 

               14 ang .møtetider, sted og møteform 

               5  ang. generell info 

               6  ang. ønske om følge til møte event. medlem 

               2  ang. O/I oppdrag 

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

som søker info til andre. Svært nyttig for mange. 

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

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

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

mail og post vil også begrense komiteens utgifter til konventreiser. 

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

med vennlig hilsen alle oss i tlf.komiteen 

 

Felleskapsutviklingskomiteen 
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Hei :) 

FU  var med på lære dag på Jørpeland i mars, tema var tradisjonene og oppstart av HI/OI 

avdeling i Stavanger/Jørpeland området. Det var stor oppslutning om dagen, Haugesund og 

Bergen var også representert. Vi fikk positive tilbakemeldinger. FU var ansvarlig for to 

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

tilbakemeldinger. 

Kommende oppdrag: FU skal bidra ved jubileumsseminaret på Rica maritim 

Haugesund + læredag i tradisjoner i tiden12-15 juni. 

Og Workshop i tradisjonene ved område nord sitt konvent 27-29 juni. 

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

foreløpig. 

Gleder meg til å se dere alle :)) 

 

Servicekonferansen 2014 

Evalueringsrapport fra servicekonferansen til regionen 

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

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

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

Vi fikk også mange gode tilbakemeldinger under og etter konferansen. 

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

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

sør. 

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

får vi ta lærdom av. 

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

etter alle utgifter er betalt. 

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

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

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

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

leie for skolen og eventuelt overføring til would bord. 

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

gjorde dette til en fin happening. 

I kjærlig service leder for servicekonferansen 2014 
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Servicekonferansen   

2014   

Resultatregnskap   

Registrering terminal  kr             10 570,00 

Registrering kontanter kr             13 618,00 

Inntekter registrering kr             24 188,00 

Kafe terminal  kr               3 045,00 

Kafe kontanter kr             16 391,00 

Inntekter kafe  kr             19 436,00 

Sum inntekter  kr             43 624,00 

 

Kostnader 

  

Leie skole  kr           -10 000,00 

Innkjøp av driftsmateriell til kafe kr           -12 800,00 

Deltakerkort  kr             -1 006,00 

Reisepenger  kr             -6 560,00 

Utlegg  kr             -1 644,70 

Litteraturkomitè  kr                 -700,00 

bankgebyr kr                 -101,40 

Sum kostnader kr           -32 812,10 

Resultat (overskudd)  kr             10 811,90 

 

Balanse 
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Innskudd bank 27.05.2014  kr             57 952,60 

Fordringer  kr                            -   

Omløpsmidler  kr             57 952,60 

Eiendeler  kr             57 952,60 

 

Kortsiktig gjeld 

  

LM tilskudd NA region Norge  kr           -35 000,00 

Leie skole  kr           -10 000,00 

Utlegg til betaling kr             -2 140,70 

Gjeld kr           -47 140,70 

Egenkapital (overskudd) kr           -10 811,90 

Gjeld og egenkapital  kr           -57 952,60 

Avstemming 0 
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Narcotics Anonymous 

 

Anonyme Narkomane 

 

Dagsorden 
 

Tid: Lørdag 14. juni  kl. 11.00 

Sted: Strømsgodset Menighetssenter, Grønland 101 3045 Drammen 

 

 

 

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

(Eventuelle problemstillinger skal komme tydelig fram i de skriftlige rapporteringene slk at 

nestleder kan lage en oversikt) 

 

Saker: 

 

1  Valg i NA Regionen Norge 

Leder  

Kasserer  

Varakasserer 

Delegat 

Varadelegat 

Leder Oversettelseskomiteen 

Leder Webkomiteen 

Nestleder Felleskapsutviklingskomiteen (FU) 

 

2 Formell godkjennelse av regnskapet for 2013  
 

3 Regnskap for servicekonferansen 2014/avvikling av komiteen 
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4 Evaluering av Planning Basic (ønsker komiteen å fortsette med spørsmål/svar istedefor 
rapporteringer?) 

 

5 Er det behov i det norske felleskapet for revidering av nåværende oversettelse av 12 
konsepter ?  

 

6 Alle underkomiteer legger fram arbeidsplan/oversikt over hva de skal jobbe med i 2014. 
(Dette som et fast punkt på dagsorden en gang i året. Oktober  møtene?) 

 

7 Rutiner ifht. registrering i Brønnøysundregisteret. 
Komiteen trenger rutiner når det gjelder registreringen av kontaktperson. 

 

8 Telefonkomiteen ber om økonomiske retningslinjer for betrodde tjenere i alle 
underkomiteerkomiteer 

 

9 Økonomisk tap på salg av litteratur. Hvilke rutiner har regionskomteen ? 
(Litteraturkomiteen har jo over en periode hatt en del utestående  
 regninger. Det er vel slik at noen grupper har lagt ned og  

ikke gjort opp for seg. Hvem skal betale for dette? Er det området til 

den nedlagte gruppen eller er det region som skal gjøre opp? Ønskes  

fastsatte rutiner på dette?) 

  

10 Informasjon fra delegatene om den nye service strukturen som er i ferd med å endres og 
andre ting som kan påvirke regionen 
 

11 Planning basic ifht problemstillinger kommet fram i spørsmål/svar runden 
 

 

Møtet avsluttes 

 

 

-Birgit 

nestleder i NA Regionen Norge 
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 delegater presenterte seg og en oldtimer og en nykommer delte kort om hvordan det er å komme på 
EDM. Det ble også delt noe om hvordan det er å benytte et annet språk enn sitt eget.  
Økonomi:  
Totalt har EDM tilgjengelig 59.955 Euro 20.000 er låst i fast budsjett. Med andre ord har vi 39.000 
Euro tilgjengelig.  
Webside:  
Vi fikk presentert ny webside. Sjekk den ut! www.edmna.org Her finner du mye nyttig informasjon om 
EDM som et av 12 Zonale forum i NA. Her finner du en liste over hva som skjer i NA i Europa. 
Konventer (ski & recovery er nevnt :)  

Spørsmål og svar fra Regioner:  
Her ble det diskutert forskjellige utfordringer som: Blanding av fellesskap, religiøse delinger o.l.  
Ta kontakt om du ønsker detaljer.  
Norge stilte spørsmål om andre regioner ser at internet brukes mer en telefonlinje for kontakt med NA 
og hvordan de eventuelt håndterer dette?  
Svar:  
Tyrkia har lagt ut en epost adresse for OI slik at de svarer, Sverige har en egen gruppe som svarer på 
alle henvendelser og de har noen forhåndsskrevne mail som brukes på standard spørsmål. De har ca 
400 henvendelser på mail pr. mnd.  

Fredag 21.02.14  
Dette var Fellesskapsutviklingsdagen og vi fikk delt rapporter om de forskjellige aktivitetene.  
Slovakia delte at de hadde en meget vellykket sesjon med profesjonelle hvor Andrew fra England var 
med og informerte om hva NA er og ikke er. Fikk veldig gode tilbakemeldinger fra de profesjonelle og 
felleskapet i Slovakia bekreftet at det har vært en suksess i ettertid.  

Workgroup: Fine ting skjer når vi når ut til andre:  
1. Hva betyr å nå ut? 
Rapport fra EDM i Porto 20.02.14 – 23.02.14 © 2014 Delegat@nanorge.org Page 2 of 4  
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2. Hvem behøver at vi når ut i vårt nær område?  
3. Hvordan kan vi gjøre dette?  
 

NAWS rapport:  
The Journey Continues finnes nå elektronisk, WCNA 35 29-1 sept i 2013 ga 209.000 dollar i 
overskudd,  
WCNA 36 i Brazil 2015 11-14 Juni  
http://ukna.org/events/wcna-36-world-convention-narcotics-anonymous-rio-de-janeiro-brazil  
NA snakker nå 67 forskjellige språk  
For at NAWS skulle vært helt selvforsørget må hver gruppe bidra med 100 dollar i snitt pr. år til World 
Service. I dag bidrar hver gruppe med 17 dollar i snitt.  

Workgroup på Kommunikasjon  
■ Hva er kommunikasjon?  
■ Hva funger bra?  
■ Hva trenger å forbedres?:  
 

WSC (verdens service konferanse)  
Du finner all informasjon på: https://www.na.org/?ID=wsc2014  
User Name: wsc2014  
Password: CP2014  
Mere informasjon blir gitt på Service konferansen på Marienlyst skole 28. - 30. mars 2014 Klikk her 
Kart  

Prosjekter  
Service System Project  

Traditions Book Project  

An Introduction to NA Meetings Project  

Other Items  
2013 NA Membership Survey - has been closed; stay tuned for news about the results  

Issue Topic Discussions  

NANEWS  
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/nawsnews/en/2014Feb_nn_en.pdf  

Lørdag 21.02.14  
Kommunikasjon med andre Zonale forum (det finnes 12 slike i verden)  
Vår nestleder forsøker å kommunisere med andre Zonale forum, men det er ikke mye 
tilbakemeldinger.  
Vi er interessert i å finne ut hvordan andre Zonale forum fungerer og hva de driver med.  
Siste nytt er at 3 Zonale forum i USA skal samles til den første Zonale samlingen i verden. Denne 
samlingen vil representere mer enn 30 regioner.  
Vi lurer på hvor veien går videre med de Zonale forum i servicestrukturen, men dette ligger nok noen 
år inn i fremtiden.Rapport fra EDM i Porto 20.02.14 – 23.02.14 © 2014 Delegat@nanorge.org Page 3 of 4  
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Rapport fra ECCNA 30  
Konventet er i Aten i september 5-7 og temaet er «Living Clean»  
Gå til http://www.eccna30.org/ for mere info og registrering. Komiteen blir veldig glad hvis vi kan 
forhånds registrere oss.  

Rapporter fra arbeidsgrupper:  
Europeisk service lære dag:  
Vi ønsker å starte en ny service i EDM, budsjettet blir tatt fra FU budsjettet. Formålet er å avholde 
workshops over en weekend hvor man har speakere på kvelden. Dette vil bli snart utprøvd i Berlin, 
Dublin eller i Sveits. Arrangementet blir åpent for alle og er ikke tiltenkt Delegatene spesifikk, men for 
alle NA medlemmer.  

Video for WSC  
Presenterte en plan for en video om EDM som presenteres på WSC, de er åpne for innspill på denne 
videoen. Vi fikk et ark for å skrive vår feedback og fikk presentert det første utkastet av videoen.  

FDC Guidelines  
Vi fikk presentert nye retningslinjer for felles skaps utviklingen. Det ble en diskusjon om vi skulle legge 
til et medlem i denne komiteen, men vi ble ikke enige og saken diskuteres videre på EDM i Aten.  

Webansvarlig jobbeskrivelse  
Vi godtok nye retningslinjer for webansvarlig og hovedprinsippet er at webansvarlig skal være tilstede 
på EDM og at vi ikke låser oss til noe spesiell web «tool» Hvem som helst skal kunne ta denne rollen 
uten å ha spesielle programmeringskunnskaper.  

Visjonært arbeid for EDM videre  
Her er det laget en 4 år’s plan, men denne er ikke meislet i stein, men er et foslag som vi kan jobbe 
videre med.  
■ 2014 Mere felleskapsutvikling og arbeid med læredager  
 
■ 2015 Enda mere fellesskapsutvikling  
 
■ 2016 Sette sammen et team av medlemmer fra EDM for å representere vårt Zonale forum på 
WSC, men vi forsetter med å være representert fra regionene.  
 
■ 2017 Ønsker et nærmere samarbeid med WSO. Vi kan ta på oss oppgaver som utføres av WSO 
i dag.  
Flytte trykking av litteratur til Europa når det skal distribueres i Europa.  
 
 
Vi godkjente punktene 2014 og 2015. 2016 og 2017 må jobbes videre med, men i det minste så 
jobber vi med en visjon :)  
Vi avsluttet dagen med en workshop for det lokale fellesskapet:Rapport fra EDM i Porto 20.02.14 – 23.02.14 © 

2014 Delegat@nanorge.org Page 4 of 4  
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Søndag 23.02.14  
Budsjett/regnskap  
Vi startet dagen med å godkjenne budsjettet og hovedtallene i Euro var:  
17.498 var tilgjengelige midler og vi godkjente å sende 10.000 videre til NAWS  

Rapport fra ECCNA 29 i Marbella i Spania  
De var ikke fornøyd med hvordan vi behandlet medlemmer som ikke hadde penger til registrering. Det 
er nedsatt en arbeidskomite for å jobbe med bedre retningslinjer  
Det var 1729 registrerte 600 var forhåndsregistrerte og 300 av disse kom den siste mnd.  
Foreløpige nøkkeltall 
fra konventet, Det ble 
kommentert at 
fordelingen mellom 
WSO, EDM og 
Regionen ikke gikk 
opp, alle tall i Euro 
Registrering 
genererte  

65.424  

Salg av effekter  34.500  
Festen  12.000  
Totalt i inntekter  108.170  
Utgifter  64.671  
Overskudd  43.499  
Fordeling av overskudd  
EDM  31.099  
WSO  8.700  
Spansk Region  8.700  
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Generelt: 
Å reise til WSC betyr at vi må fly tilbake i tid med ca 10t. Det medfører at det går noen dager med jet 
lag før vi er funksjonelle igjen. 
Vi var 112 regioner representert. 

Lørdag 26.04.14 
Vi startet dagen med spørsmål til World Board. Det var en del kritiske spørsmål ang det nye service 
systemet som er under utprøving og en del tekniske spørsmål. Kontorene til WSO ble nylig solgt og 
det ble spurt om hvorfor vi ikke har kjøpt huset. Det var ikke mulig da huset ble solgt som en del av 
flere bygninger. 
Senere på dagen var vi på omvisning på WSO og fikk servert lunch der. 
En liten bit av NA’s Historie NA World service office 



19 
 

Søndag 27.04.14 
Startet dagen i små grupper hvor vi kunne bli bedre kjent med andre delegater, fortsatte med 
informasjon om hvordan konferansen er organisert og tilslutt orientering om hvordan konferansen 
fungerer i forhold til beslutninger. 

Mandag 28.04.14 
Nå startet konferansen på alvor og dette var dagen hvor vi diskuterte og stemte over Motions og 
forslag. Det var lett å se at vi er i en overgangsfase mellom Roberts rules of order og konsensus 
basert beslutning. Det ble lange diskusjoner om teknikkaliteter, men vi kom da videre etter hvert. 
Under her er en tabell som viser hvordan resultatene ble på de sakene som ble diskutert. Gå til CAR 
for komplett beskrivelse og argumentasjon på sakene. I utgangspunktet virker det som en grei sak å 
gå igjennom 7 saker, men det kommer stadig nye innspill som må diskuteres. Vi avsluttet kvelden kl 
24:00 men ble ikke ferdig med Old Business diskusjon og måtte fortsette med den på tirsdag. Under 
Old Business Diskusjon vil vi ha diskusjoner og få en følelse av hvor vi står på de enkelte sakene. Alle 
forslag kan avgjøres endelig i denne seksjonen, men alle Motions må avgjøres i Old Business og vil 
skje på tirsdag. 
Forslag og Begjæringer (Motions) 
For 
Mot 
Motion 7: Fravike GWSC for å bevege oss mot en konsensus basert konferanse. 
x 
Motion 8: Godkjenne referatet fra WSC 2012 
Enstemmig 
Motion 1: Godkjenne en revidert versjon av IP #29 En introduksjon til NA møter 
x 
Motion 2: Bare delegat tilstede og ikke varadelegat på WSC 
x 
Motion 3: Slutte å støtte delegater økonomisk for å komme til WSC, men vil støtte de som trenger det. 
x 
Motion 4: Foreslår at vi skal være enige om at vi beveger oss mot et service system som inneholder 
GSF (gruppe støtte enheter) 
x 
Motion 5: Foreslår at vi skal være enige om at vi beveger oss mot et service system som inneholder 
LSC (lokale service konferanser) 
x 
Motion 6: Foreslår at vi skal være enige om at vi beveger oss mot et service system som inneholder 
LSB (lokalt service board) 
x 

Tirsdag 29.04.14 
Startet dagen med å vise en film fra NA fellesskapet i Sør Amerika 
Vi ble bedt om å vise tillit til at ordstyrerne kunne ta oss effektivt igjennom resten av agendaen, og 
dette ble enstemmig vedtatt og bekreftet med en applaus. 
Forslag og Begjæringer (Motions) 
Støtte 
Mot 
Forslag L: Denne ble slått sammen med forslag G, N, O, Q, R, S og T. 
At alle WB Motions må ha 2/3 flertall for å sikre at de har massiv støtte for sine begjæringer/forslag 
x 
Forslag F: er en erstatning av A1, A2, A3, A4 og A5 
Forslaget gikk ut på å stoppe/utsette videre utvikling av det nye service systemet 
x 
Forslag C1:Foreslår at alle som har sete på WSC skal beholde dette uansett hvordan det nye 
servicesystemet utvikles 
x 
Forslag D1: Forslaget går inn for at vi skal utsette nytt service system i 4 år slik at gruppene kan prøve 
ut systemet eller finne bedre måter å gjøre ting på 
x 
Forslag D2: Foreslår å bruke videoutstyr for at ikke alle WB medlemmer ikke trenger å være tilstede. 
Dette for å spare kostnader. 
x 
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Old Business (endelig avstemming) 
Forslag og Begjæringer (Motions) 
For 
Mot 
Motion 7: Fravike GWSC for å bevege oss mot en konsensus basert konferanse. 
94 
16 
Godkjent 
Motion 8: Godkjenne referatet fra WSC 2012 
112 
Godkjent 
Motion 1: Godkjenne en revidert versjon av IP #29 En introduksjon til NA møter 
112 
Godkjent 
Motion 2: Bare delegat til stede og ikke varadelegat på WSC 
Avgjort med vokal stemming 
? 
? 
Ikke Godkjent 
Motion 3: Slutte å automatisk støtte delegater økonomisk for å komme til WSC, men vil støtte de som 
trenger det. 
64 
44 
Ikke Godkjent 
Motion 4: Foreslår at vi skal være enige om at vi beveger oss mot et service system som inneholder 
GSF (gruppe støtte enheter) 
78 
28 
Godkjent 
Motion 5: Foreslår at vi skal være enige om at vi beveger oss mot et service system som inneholder 
LSC (lokale service konferanser) 
76 
33 
Godkjent 
Motion 6: Foreslår at vi skal være enige om at vi beveger oss mot et service system som inneholder 
LSB (lokalt service board) 
75 
33 
Godkjent 

NAWS Rapport 
Dette er et dokument på 126 sider og er tilgjengelig på www.na.org 
Vi fikk presentert alle som jobber på WSO rundt i verden og hvilke roller de har. 
Det ble understreket at hvis vi ikke trenger å ha noen papirutgave av NA-Way og NA-News så bør vi 
kanslere papir abonnementet og heller gå over til elektroniske utgaver. 
Webinar er noe som blir brukt i større grad for å kommunisere elektronisk og de holder på å bytte 
regnskapssystem og dette vil påvirke webshoppen. 
Det jobbes med en Trinnarbeids App. For Anroid og iPhone 
Vi sender litteratur til 130 land og er oversatt til 76 språk. Det ble nevnt noe som kalles «baiby blue» 
som refererer til regioner/medlemmer av NA som holder fast ved Basic Text Rev. 3 og selger/gir bort 
denne. 
NA medlemmers bidrag er ca 10% av totale inntekter, hvis vi skulle vært helt selvforsørget måtte hver 
gruppe gitt 147$ pr. år For Norge sin betyr det at hver gruppe burde donert 882 kr pr år til NAWS 
WB er opptatt av Strategisk planlegging. 
Avsluttet sesjonen med spørsmål og svar 

The Human Resource Panel 
Vi fikk forklart hvordan nominasjonsprosessen til WB fungerer. All informasjon finnes på www.na.org 
og i GWSNA men det kan nevnes at man må ha 8 år nykter, ha en sponsor i NA, jobbet med alle de 
12 trinn og gå jevnlig på møter. 

Onsdag 30.05.14 
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Planlegging av vår fremtid 
Vi startet dagen med å se på service historien til NA. Det er gjort 2 forsøk tidligere for å forbedre vår 
service system. 

■ Ad-hoc NA service project in the late 80’s 

■ Inventory, Composite Group and resolution and Transition Groups Late 90’s 

■ Service System Project pågår nå. 

Strategisk planlegging 
Vi delte oss opp I mindre grupper hvor vi fokuserter på 3 spørsmål 

■ Hva er det vi ser at fellesskapet trenger 

■ Hvordan skal World Service Struktur se ut eller hvilken type 

trenger vi for å møte de utfordringer vi har 

■ Hvilke alternativer har vi for hvordan en 

verdensomspennende Struktur kan se ut 
Dette ente opp i et tankekart med 8 hovedfokusområder og det som var tydelig var at de fleste 
gruppene tenkte i retning av soner som en ny enhet, uten at det dermed er snakk om Zonale forum vi 
har i dag. 
Avsluttet dagen med lunch og fotball og sosialt samvær på Calamigos Ranch. Et takknemlig avbrekk i 
hele dager med service. 

Torsdag 31.05.14 
Startet dagen ved små bord og vi hadde det som kalles «Straw pull» på diverse som berører 
konferansen og veien videre. 
Fortsatte med arbeid i små grupper for å se hva vi ønsker å prioritere fra arbeidsgruppene dagen før. 

Valg 
Odilson Gomes Braz Junior ble valgt inn på World Board 
Det var flere nominert, men de ble ikke valgt til en av de to åpne posisjonene 
Michael Bennet ble valgt inn på HRP 
Sherry Vorbach ble valgt inn på HRP 
Laura Brown ble valgt inn som Cofacilitator 

Budsjett for 2014-2016 
Totale kostnader for den neste perioden 2014-2016 16.470.208$ Se fra side 29 i CAT på www.na.org 
for detaljer 
Video fra EDM ble avspilt og fikk applaus. EDM fyller 30 år i Athen i År. 

PR aktiviteter i fellesskapet 
Det ble nevnt flere aktiviteter, men den som ga meg størst oppmerksomhet var at de satte opp en PI 
disk ved siden av et bytte sprøyte plass. Vi har fått offentlig annerkjennelse i Iran. 
Ta kontakt med 
pr@na.org eller hani@na.org for mere informasjon. Neste møte er mai 22 kl 4, send mail om du 
ønsker å delta på webinar. 

Fredag 02.05.14 
Vi startet dagen med å oppsummere arbeidsgruppene vi hadde dagen før på hvordan vi ønsker at 
servicestrukturen kan se ut i fremtiden. 
Vi brukte deretter en sesjon på å tenke over hvordan vi kan komme dit. Dette innebærer at det vil 
sikkert ta 6-10 år før noen større endringer vil skje, men dette er kanskje noe som vi burde work 
shoppe i vår region. 
Det kan nevnes at de fleste forslag innebærer noen form for Zonal representasjon ved WSC. 

Felleskapsutvikling 
Det ble innledet med at det meste vi gjør i NA er Felleskapsutvikling. Det ansees som viktig at vi 
møtes ansikt til ansikt for å felleskapet i live, men vi er nødt til å benytte eks. Skype eller andre 
kommunikasjonsmetoder i blant 
12 Zonale forum i Nord Amerika 
2 Zonale forum i Sør Amerika 
2 Zonale forum Asia Pacific 
1 Zonalt forum i Europa 
1 Zonalt forum i Øst Europa 
1 Zonalt forum i Afrika 
Vi så en video fra Iran og det er helt utroling hvordan dette fellesskapet har vokst de siste 8 årene nå 
er det mer enn 19.000 møter pr uke i Iran. 
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Andrew delte om hvordan Russland er delt i 5 regioner og at de nå har vokst til 1600 møter pr uke. De 
har store utfordringer med avstander. Det kan nevnes at de ved en anledning reiste i 10 dager for å 
komme til et service event. 
Det er mye arbeid som gjenstår i Arika. NA er vell etablert i Sør Afrika, men er ikke så stabilt ellers. De 
har etablert sitt eget Zonale Forum. Det gjøres stor innsatts for å oversette NA litteratur til Swahili 

New Business diskusjon 
Nå var det dags for å stemme over nye forslag fra CAT og som var kommet inn under konferansen. Vi 
diskuterte og stemte, men det gikk tregt så de Norske delegate forlot rommet ved kl 24:00 og resten 
ga opp kl 00:30 uten å komme noe videre. 
Nr. 
Beskrivelse 
For 
I mot 
Motion #9 
Diskusjonstemaer for neste WSC syklys 
x 
Motion #10 
Godkjenne at vi prøver Nytt Service systeme på regionalt nivå 
x 
Motion #11 
Godkjenne produksjon av tradisjons bok 
x 
Forslag AT 
Motion #12 
Godkjenne PR prosjekt for 2014-2016 
x 
Forslag AY 
Forslag BA 
Fjerne fra GWSNA at HRP at de skal velge sine ledere halveis i syklen 
x 
Forslag BB 
Fjerne fra GWSNA at vi skal distribuere audio taper fra Konferansen 
x 
Forslag BC 
Redigere GWSNA med forskjellige ting, men dette sendes ut til alle delegater for en 90 dagers rewiev. 
Dette forslaget innebærte også at forslag AG, AL, AM, AN og AS ble med på samme forslag. 
x 
Motion #13 
Godkjenne budsjettet for Narcotics Anonymus Inc. 
x 
Forslag AR 
Forslag om å la alle regioner som oppfyller kravene i GWSNA få et sete på WSC og fjerne alle 
begrensninger vi har godkjent i det seneste 
Forslag H 
Gi et sete til Tyrkia 
x 
Forslag H2 
Gi et sete til Dominician Republic 
x 
Forslag AU 
Gi et sete til HOW Region 
x 
Forslag AW 
Gi et sete til Rio Grande du Sul Region 
x 
Forslag BE 
Gi et sete til Bluegrass Appalachian Region 
x 
Forslag BN 
Gi et sete til Occidente Mexico Region 
x 
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Forslag BF 
Gjøre det mulig at en delegat stemmer for en annen 
x 
Forslag AH 
Foreslår at alle planer om tilfriskningslitteratur kommer inn i CAR for informasjon til gruppene. 
Forslag AJ 
Ønsker at WB skal ha stemmerett i Old Business da dette i teorien vil gi oss stemmen fra de ikke 
representerte regionene. 
x 

Lørdag 03.05.14 
Startet dagen med en video fra Sør Vest region og fortsatte med sakene fra i går. 
Forslag BG 
Foreslår at WB ikke har stemmerett på WSC, Slått sammen med forslag BO 
x 
Forslag AK 
Forslag om å endre ordet «rase» til «etnisk» i vår litteratur 
x 
Forslag BL 
Danne en arbeidsgruppe av delegater for å finne et format for delings sesjoner mellom delegater slik 
at vi sikrer at vi forstår ting likt 
x 
Forslag BH 
Ønsker å bare bruke en terminologi ang godkjent litteratur «felleskaps godkjent litteratur» 
Forslag K 
Fjerne knappen for donasjoner på hjemmesiden til na.org for å forhindre at «ikke» medlemmer 
x 
Forslag AI 
WB medlemmer må dele rom på samme måte som delegater 
x 
Forslag AP 
Finne billigere midtuke aktivitet og la WB medlemmer dele rom 
x 
Forslag BK 
La WB se hvordan vi kan la Zonale Forum delta på konferansen 

New Business 
I denne sesjonen blir sakene endelig bestemt, det ble heldigvis ikke nye diskusjoner og vi kunne gå 
direkte til avstemming. 
Nr. 
Beskrivelse 
For 
I mot 
Motion #9 
Diskusjonstemaer for neste WSC syklys 
x 
Motion #10 
Godkjenne at vi prøver Nytt Service systeme på regionalt nivå 
x 
Motion #11 
Godkjenne produksjon av tradisjons bok 
x 
Motion #12 
Godkjenne PR prosjekt for 2014-2016 
x 
Motion #13 
Godkjenne budsjettet for Narcotics Anonymus Inc. 
x 

Veien videre med en felles visjon 
Vi tok en kjapp avstemming om vi vil fortsette å ha WSC deltager forum tilgjengelig og at det er kun 
delegater som har skriverett til denne, men at alle andre kan se hva som skrives. Vi svare ja det vil vi. 
Det skal også lages et service kart med Zonale forum tegnet inn. 
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Det lages 2 arbeidsgrupper og vi inviteres til å delta. 

■ WSC Prosess arbeids gruppe 

■ WSC 2016 Sharing Session 

Det ble vist en video med 4 WB medlemmer som er ferdige med sin tid ved WB. 
Det ble vist en video fra Rio for å minne oss om WCNA 36 
Det ble vist en vide fra Konferansen i år og vi avsluttet med et bilde av alle deltagere og en felles 

lunch. 
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Rapport fra Litteraturkomiteen, sommer, 2014 
Økonomi 
Vi har på flere områder evaluert hvordan vi best mulig kan skape resurser og ivareta de 
midlene vi besitter, men en ting som også bør få prioritet er de menneskelige resursene vi 
disponerer og hvordan vi ivaretar dem. En ting som gjør jobben til kasserer vanskeligere enn 
nødvendig, er at navn på bestiller og navn på betaler sjeldent stemmer overens. Ta med 
tilbake til gruppene (en gang til) at innbetalinger MÅ MERKES MED 

FAKTURANUMMER. 
Mystiske innbetalinger uten tilhørighet risikerer å bli purret på nytt og vi bruker masse 
energi 
og tjenestevillighet som trengs andre steder. Gruppens konto risikerer og bli stengt og tilslutt 
er det kanskje en nykommer som ikke får nøkkelring fordi vi ikke får behandlet bestillingen. 

Omlegningen til nettbutikk 
Ting tar litt tid, vi står nå ovenfor en utfordring med at mammuts nettbutikkløsning ikke kan 
beregen fraktkostnader automatisk. Vi har vurdert flere løsninger på dette problemet. Og 
funnet ut at det enkleste og mest retferdige er og legge på / bake inn en estimert frakt i 
prisen på varen. Alternativet med ekspedisjonsgebyr blir igjen veldig uretferdig for 
privatkunder. Hvis noen har sterke meninger vil vi gjren høre dem. Med mindre det blir en 
sak vil vi bake inn frakt i prisene. 

Endring av priser 
Vi har nylig oppdaget at en prisjustering i fra WSO europe, har ført til at vi ligger under den 
fortjenesten regionen har satt som krav for vår virksomhet. Vi har i den anledning hatt en 
gjannomgang av en mengde varer og jobber for å runde av priser. Et sted det var betydelig 
avvik var på tri-plated mynter. Disse skal egentlig koste 315 kr. Vårt forslag markedstrategisk 
er å holde den på 300 kr som er en rund sum. Og heller justere prisen på bronsemynten 
marginalt opp. Den store avstanden i pris, er allerede et hinder for salget av de fargede 
myntene. Vi tror det vil være best for salget om vi ikke øker den. Nøkkelringer går også litt 
opp til 10 kr. Ip'er som nå koster 3- 4 og 5 kr vil nå alle koste 5 kr. Varer mellom 5 og 10 kr 
rundes opp til 10. varer mellom 75 og 100 kr rundes opp til 100 kr. Varer som legger seg rett 
over 100, 200, 300 etc vurderes rundet ned. Vi tror at dette vil føre til økt salg, vi evaluerer 
endringer og tar høyde for at det skal justeres priser igjen i vinter. 
PS. det er en to timersjobb bare å endre prisene på myntene, da hver enkelt må endres 
separat. Jobben medfører gnagsår og redusert motivasjon. 

Klager 
Vi er ikke helt der vi ønsker i forhold til leveringstid. Vi har store utfordringer med å drive 
utsalg komiteearbeid, kundebehandling, og bestillingsbehandling i samme inboksen. Det har 
ved flere anledninger gått rot i systemet. Dette beklager vi. Vi ser frem til å flytte alle 
bestillinger over i en nettbutikk, Det vi redusere arbeidsmengden vår med over 50% og flytte 
risikoen for feil vekk fra databehandling hos oss. Dette vil lette trykket betraktelig. 

Håndboka 
Er under revidering. Verveskrivelsene evalueres oppgaver fordeles og noen rutiner endres. Vi 
lærer av det vi gjør og tar med erfaringer inn i revisjonen. 

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

Møtelista 
Møtelista er klargjort for trykk og blir gjort tilgjengelig til høsten. Filene er nå lagret og 
innført i vår digitale sky som ivaretar allt information som bør vidreformidles til neste 
komite. 
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Verv 
Vi begynner og bli så mange som vi ønsker å være i en ideel komite. Flere kommer til. Vi 
oppretter ande vara pakkeansvarlig for å ha 3 pakkelag til høsten. Opplæring av pakkelag 2 
skal gjennomfrøres i dag. For å være med å pakke i komiteen kreves det at man fyller 
kravene 
i vervbeskrivelsen som pakker og at man blir valgt inn av komiteen. Jeg ønsker og tydliggjøre 
dette så vi ikke trenger å verken bryte retningslinjene eller avviste tjenetevillige medlemmer 
som kommer til oss. 
Med takk for at vi får lov til å tjene, 


