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Samledokument  for regionsmøte den 12 oktober 2013 

Interimstyre 

Leder 

Sluttrapport 

Siden forrige møte har jeg ikke vært veldig aktiv. Dels fordi det ikke har vært mye å gjøre, og dels 

fordi jeg har manglet noe engasjement. Ser at regionskomiteen er vel drevet, og at det er god 

oppslutning rundt de ulike tjenestene vi utfører, og at det det er mange erfarne medlemmer med å drive 

komiteen. Vi har også en erfaren nestleder. 

På bakgrunn av dette, og det at jeg ikke kan stille på neste møte i februar, har jeg besluttet å 

trekke meg som leder etter dette møtet i oktober. 

Vil takke alle for all hjelp, støtte og læring jeg har fått av dere i denne perioden jeg har fungert 

som leder. Er stolt over tjenesten jeg har utført som nestleder/leder i regionen. Lykke til videre 

alle sammen :-) 

 

Nestleder 

Håper hver og en av dere har hatt en fin sommer. Siden siste møte har det vært temmelig 

stille. Jeg har regelmessig sjekket mailboksen min, og hatt noe kontakt med leder i 

regionskomiteen. Jeg er inne og leser referater på nettet fra områdene, for å ha en forståelse av 

hva som skjer i felleskapet rundt i Norge. Videre har jeg satt opp et budsjett for møtene i 

2014, dette er sendt kasserer. 

Sekretær 

Har vært i kontakt med varasekretær angående hjelp til å få oppdatert vedtaksloggen, «den 

bort kommende», og sendt henne alle referatene fra den tid jeg har vært sekretær. Hun har 

gjort en kjempe detektiv jobb og funnet loggen fra 2008 i mail og referater fra 2008 slik at 

hun har grunnlag for oppdateringen av loggen. Jeg har sjekket mailen, og laget 

samledokument i skrivende stund samt mottatt nøkkelen til postboksen til regionen. Skal ta 

meg en tur i posten før vi møtes igjen  
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Vara-sekretær 

Jeg har ikke mye å rapportere. Har snakket litt med sekretær, gått igjennom mailene (sånn ca 

3-400 uleste) som lå på varasekretærens e-mail, og lest gjennom regionens retningslinjer på 

vervbeskrivelsen. Jeg gleder meg til å treffe dere alle igjen, og til å bli bedre kjent med vara-

sekretær vervet   

Kasserer 

Siden sist har jeg jobbet sammen med varakasserer,  

vi har forsøkt å 

-sette opp et budsjett for neste år, 

-betalt og godkjent i nettbanken, 

-forsøkt å finne ut hvordan NAs økonomi ville bli påvirket av en ekstra dag med regionsmøte, 

-ført regnskap over regionens konto. 

Kasserers regnskap for 2013. 

Regionsmøter i Oslo:  

Feb og okt.   130Km x 2 x 2,50kr + bom 50,00kr = 700,00kr x 2 møter = 1400,00kr. 

Regionsmøte i Trondheim: 

Jun. 400Km x 2 x 2,50kr + bom 200,00kr + kost x 3 = 3100,00kr. 

Tlf: 200,00kr. 

Div kopier ol: 75,00kr. 

Ialt: 4775,00kr det samme som budsjettert. 

 

Jeg takker for meg som kasserer. 

Har de siste fire åra fått en helt annen innsikt i økonomien vår, og en større bevissthet og 

masse nye tanker rundt temaet «hvordan bruke NAs midler forsvarlig». 

Herlig at det er rom for prøving, feiling og masse vekst i NA. 

 

Regnskap 1. januar – 31. desember 2013         

dato hva 
 

bilagsnr ut 
 

inn 
 31.12.2012 saldo         231078,17   

januar 
       14.01.2013 7.trad Midt Norge 113     4000   

28.01.2013 budsjett sekretær 113 1900 
   28.01.2013 budsjett oversettelse 113 8843       

28.01.2013 budsjett leder 113 9411 
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28.01.2013 budsjett web 113 15027       

28.01.2013 budsjett telefon 113 18230 
   28.01.2013 budsjett varadelegat 113 31236       

29.01.2013 retur oversettelse 113 
  

8843 
 30.01.2013 budsjett kasserer 113 4775       

30.01.2013 budsjett varakasserer 113 5800 
   30.01.2013 budsjett delegat 113 23000       

 
sum 

  
118222 

 
243921,17 

   saldo         125699,17   

februar 
       

08.02.2013 
budsjett overskudd varasekretær 
2012 213     598   

11.02.2013 regionsmøte februar 213 503,61 
   11.02.2013 regionsmøte februar 213 830,97       

11.02.2013 budsjett underskudd kasserer 2012 213 2080 
   11.02.2013 budsjett underskudd delegat 2012 213 2411,5       

12.02.2013 lån til web komiteen 213 2400 
   19.02.2013 tilbake fra web komiteen 213     2400   

20.02.2013 budsjett oversettelse 213 8843 
   20.02.2013 Bidrag WSO Europe translation 213 12000       

20.02.2013 budsjett konvent 213 35000 
   21.02.2013 retur oversettelse 213     8843   

 
sum 

  
64069,08 

 
137540,17 

   saldo         73471,09   

mars 
       04.03.2013 7.trad Sør   313     125000   

15.03.2013 budsjett oversettelse 313 8843 
   18.03.2013 Budsjett 2.varadelegat 313 5100       

 
sum 

  
13943 

 
198471,09 

   saldo         184528,09   

april 
         saldo         184528,09   

mai 
       14.05.2013 bidrag NAWS 513 70000       

14.05.2013 bidrag EDM 
 

513 30000 
     sum     100000   184528,09   

 
saldo 

    
84528,09 

 juni               

07.06.2013 
     

10288 
 21.06.2013 7.trad Sør         15000   

 
sum 

    
109816,09 

   saldo         109816,09   

juli 
         saldo         109816,09   

august 
       14.08.2013 Reisebudsjett 2.varadelegat 6011       

27.08.2013 Budsjett varasekretær 2013 1014 
     sum     7025   109816,09   

 
saldo 

    
102791,09 
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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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Vara-kasserer 

Sedan sist har jag läst mail, pratat med kasserer och gjort budsjett forslag till 2014. De 

frågetecknene som finns med är tal vi har tagit från "luften" dvs vi har inte fått in något 

budsjett forslag fra den personen.... 

Som ni ser går vi ca 75 000 minus... Det kan enligt oss vara intressant med en diskution kring 

detta med pengar i Na, speciellt med tanke på att konventer skall gå i noll Vi vill gärna ha in 

detta på dagsordningen 

I aktiv tjeneste som vara kasserer 

 

Områdene: 

Område Nord 

Vi avholdt områdemøte i august der vi var 4 grupper tilstede: Alta, Harstad, Evenskjer og 

Tromsø. Vi har hatt valg av verv i området. Vi mangler nå sekretær og kasserer, ellers er alle 

verv besatt. Det er 11 grupper i nord og vi har 15 møter i uken. Der i bland ei ny gruppe på 

Sørøya i Finnmark   

Det har vert varierende oppmøte i gruppene i sommer. En gruppe har hatt flere tilbakefall der 

i bland 1 som har hatt service verv som møteleder i gruppen. Dette har vert tatt opp og er nå et 

tilbakelagt kapittel. Det har også vert et problem at penger har forsvunnet fra 7. tradisjon. De 

har løst dette med at pengene telles og 2 stykk kvitterer på at pengene er lagt i kassen.  

En annen gruppe har hatt problemer med at dem har blitt omtalt som syk, de har fått høre at 

nykommere har sakt at dem ikke kunne gå i gruppen pga. dette. Gruppen ønsket at alle 

gruppene i området tok en selvransakelse på dette.  

Leder for område har forsøkt å opprette kontakt med alle gruppene i område nord, inkludert 

NA- medlemmer i Bodø som for tiden ikke har en NA-gruppe. Hun har vert i kontakt med 

alle, foruten fra NA-Saltdalen.  

Området har nå fått organisasjonsnummer. Det gjenstår nå kun et par praktiske ting før vi kan 

ta det i bruk.  

Leder for HI/OI forteller at det har vert lite aktivitet. Han venter på svar på henvendelse fra 

forskjellige kommuner.  
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Utover det har han jobbet med medlemsundersøkelsen vi hadde under konventet. 

Undersøkelsen ble presentert til alle i området. 

Konventet i Harstad ble stor suksess. Det var 75 registrerte som til sammen hadde 208 år og 

11 dager med rusfri tid. Det har kommet gode tilbakemeldinger fra hele landet og komiteen 

kjenner seg stolt og ydmyk ovenfor prosessen med å få være med å arrangere dette. Leder for 

komiteen har laget retningslinjer for konventkomiteen som nå er godkjent av området. 

Ny leder for neste års konvent er valgt. Det er enda ikke bestem hvor konventet skal være. 

Leder for komiteen skal ta kontakt med alle gruppene i området for å høre om det er noen som 

kunne tenke seg å ha konventet i sitt nærområde.  

Vi er mange fra området som kommer ned til det regionale konventet og vi gleder oss masse 

  

Saker: 

 Område nord ønsker ikke å legge inn bud på servicekonferansen 2014. Vi er et ungt 

område og kjenner på at dette blir for stort for oss. 

 Ang sak om hvordan regionen avholder møtene Område spør om det er noe som 

kunne vert effektivisert? Og om dette er unødvendig bruk av tid? Det ble også snakket 

om hvor mye dette vil koste enkelte områder og regionen. Område nord vil ikke ha 

noen økning i forhold til det økonomiske pga. dette. Område nord godkjenner at 

regionen kan bruke 2 dager på å avholde regionsmøte. 

 

Område Øst 

Område øst er ett voksende område men 52 møter i uken. Vi har stor servicevillighet innad i 

gruppene. Områdemøtene har fungert bra med at man har startet møtene med planning basic. 

Noe som gsrn har vist stor interesse for og mener fungerer veldig bra. Vi har hatt utskiftning i 

vervene og har stor tro på at vi sammen kan klare og kommunisere på en fin måte. Pr idag har 

område ingen RKM, men ellers er de fleste andre verv dekket opp. Vi fikk ny område leder 

forrige måned. 

Den 5. oktober holder vi læredag og håper på godt oppmøte. 

Hi og OI gjør en flott jobb om dagen. De samarbeider også godt seg i mellom, og godt med 

område og ut i gruppene.  

Pr i dag har HI møter i  kvinnefengselet Ravneberget som ligger i sarpsborg, og vi er på vei 

inn i kvinnefengselet Bredtvet.  
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Vi har 1 nominasjon til felleskonferansen.  

Vi gleder oss til regionskonventet og teller dager  

Område Sør 

Område sør har hatt en aktiv periode i forhold til å styrke strukturen og tydeliggjøre vårt 

hovedformål.  Dette har i hovedsak blitt gjort i forhold til å gjennomgå og redigere 

retningslinjene for Området.  En slik gjennomgang har også gjort at medlemmene i Området 

har blitt bedre kjent med retningslinjene og derfor kan gjøre en bedre jobb for medlemmene.  

Nyredigerte retningslinjer finner dere på www.naossk.org. Et eksempel på presisering er at 

forslag til saker/kandidater skal komme fra grupper i eget område. 

Det er i dag 15 møter i uka i Området.  Mange av gruppene har møtelokaler i Kongensgt 15.  

Kommunen har nå solgt dette bygget, og gruppene (og mye av servicevirksomheten) må finne 

nye lokaler innen 01.12.13.   

Det er god økonomi i Område Sør.  Til nå i år har vi overført 140 000 til regionen og WSO, 

og det kommer mer.   

Det er to underkomiteer i Område sør.  Aktivitetskomiteen og HI/OI komiteen.  

Aktivitetskomiteen rapporterer om at det var 438 registrerte rusavhengige deltakere på 

Bragdøya i år, i tillegg kommer ”pårørende” og barn.  Aktivitetskomiteen har nå fått i oppdrag 

å arrangere nyttårsfest for Området.  Og her er alle velkomne, også fra andre områder.  Du 

kommer mer info på hjemmesiden.  (Datoen sier seg selv..) NA-Mandal feirer 16 år og 

inviterer til Sweet Sixteen-party 23 november.  Også her må vi vente på mer info.   

HI/OI komiteen trenger mer servicevillighet.  Komiteen gjør en god jobb i forhold til 

informasjon på institusjoner og fengsler. Når det gjelder informasjonsarbeide i fengsler har de 

nå bestemt å kjøpe inn Basic Text på engelsk og polsk da de ser dette har vært et behov. De 

samme bøkene vil også være tilgjengelig på de største bibliotekene.  I tillegg er det mye 

offentlig informasjonsarbeide å ta tak i.   

Område Sør har egen hjemmeside og en mobilvariant av denne.  Det er svært mange treff på 

disse sidene.   

RKM og Vara-RKM har jobbet med å utarbeide et skriv rundt arbeidsflyten i vervet.  Vi fikk 

noe starthjelp av Område Øst 2, og har jobbet videre med dette.  Vi har også utarbeidet et 

budsjett for konsekvensene av økning av møtetid for Området. 

http://www.naossk.org/
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Område Øst 2 

Område Midt 

Område Vest 

Delegatene 

Rapport Sommer EDM Marbella 2013. 

Representanter for Norge : Bill og Ketil. 

Dag 1 : 

Første dagen ble det avhold en liten sirkel gruppe for de nye delegatene for ufarliggjøre EDM 

, og hvor leder for EDM og Leder for FD ( FU ) delte litt av sine erfaringer med å være på sitt 

første EDM møte, og så fikk de som ville si litt rundt det å være ny.  

Så ønsket Leder velkommen og deretter en presentasjonsrunde fra styringskomitén.  

Alle de nye delegatene fikk presentere seg først.  

Deretter en liten delingsrunde fra noen med lang tid i EDM 

Så presentasjonsrunde for resten av delegatene. 

Gjennomgang av dagsorden og godkjenning. 

Deretter rapportering fra styringskomitén, hvor det ble lagt vekt på at delegatene måtte bli 

flinkere til å sende inn rapportene til EDM i tide. Når fristen gikk ut , var det bare 50% av 

regionene som hadde sendt inn rapport. 

Etter dette, spørretime for delegatene ( communities dialogue ) Dette var nytt , og et slags 

prøve prosjekt istedenfor Rapporteringer fra regionene. Hvor de respektive delegatene kunne 

stille spørsmål rundt en problemstilling som regionen deres slet med til de andre delegatene. 

Dette fungerte bra ! Og var konstruktiv bruk av tid på møtet. Da blir også de forskjellige 

regionene nødt til å lese rapportene i forkant av møtet slik at de kommer forberedt. Noe å 

prøve på regionsmøtet i Norge ? 

Communities Questions ( Spørsmål til delegatene fra regionene ) 

Her har jeg valgt å flette inn de spørsmålene som ble stilt til Delegatene fra regionene. På den 

måten er det lettere å forstå svarene som følger med. Spørsmålene er på engelsk og svarene 

skrev jeg underveis under møtet og er på norsk, Håper ikke dette forvirrer dere. 

Bulgaria 

What are good guidelines for a business meeting? 
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Is everybody allowed in your community to  

be part of the decision process/voting in business meetings?  

How can we involve more members? 

Svar til Bulgaria : Prøv å få konsenseus baserte møter og på den måten må folk komme 

tilbake å fortsette viss det ikke blir enighet. 

Israel 

We are handling with an issue of recording speakers in meetings. As soon as the speaker starts 

to speak a few members put their mobiles on the table and record him/her (with his or her 

permission of 

course), some of the members are against it because they don't feel comfortable and they think 

it can 

intimidate the newcomers plus once it's recoded we don't really have any control over it. The 

members who 

are for it says that if you record only the speaker and ask their permission there's no harm 

done. Do you 

have any experience with this issue? Do you have any suggestions? 

Svar til Israel : Ikke brudd på noen tradisjoner viss det er frivillig. Og dette er en sak som må 

tas opp worldwide, Becky fra WSO sa også at på verdenskonventet i Philladelphia satt hele 

fremste rad med mp-3 spillere og tok opp speakene.  Men at dette er også et fantastisk verktøy 

for å bringe budskapet videre. 

Moldova 

How do you preserve the clarity of the NA message? 

How to develop service attractiveness? 

Svar til Moldova : Nevnes tydelighets prinsippet for å ta vare på NA sitt budskap og snakke 

et NA språk. Men ikke være uhøflig og jage folk vekk. Og det samme gjelder Service, dele 

om service og gjøre service attraktivt. 

Adriatic Region 

Do you have any experience with conflicts between (the only two) groups in one area? 

How did you help restore unity, improve their communication, and establish unified and 

functional area 

service structure - PR , H&I, translations. 
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(we have asked FDC to do a workshop in this area concerning these matters) 

Svar til Adriatic Region : Ingen spesielle erfaringer med problemet. 

Israel 

Does Area Committees in your regions handle the rent of the groups or rental contracts of the 

groups? 

Svar til Israel: Gruppene ordner for seg selv og området svarer til gruppene og ikke omvendt. 

UK 

We have been experiencing in the UK over the past three years Areas that are splitting and 

later finding 

difficulty in filling service positions. Have other Regions experienced this and how have they 

managed to 

resolve any problems that may have arose from it? 

Svar til UK : Få en dialog hvor partene samles og snakker om de bakenforliggende 

problemene istedenfor å splitte opp å få de samme problemene med seg videre. Together we 

can! 

Western Russia 

Does your RSC have experience of online voting? 

Does your RSC have actual meetings schedule in the region? How do you maintain it? 

Does your RSC have means of setting and maintaining same price for literature all over the 

region? 

Svar til Western Russia : Møte på skype, google groups og på telefon i mellom møtene. Og 

hva når gjelder møtene , så kan de oppdateres via nett ved forandring og for eksempel.via 

webmaster. Og med tanke på salg og fortjeneste er erfaringen at på Regionalt nivå er det en 

litteratur komité som har faste utsalgspriser, og når gruppene bestiller selges det til samme 

pris eller noe mer for å dekke portoen og frakt.  

Poland 

Is it okay to put NA money on interest-bearing account? 

We put our money to bank account, it is some kind of investment account we have a profit on 

this account without any risk we have 3 %. Is it against the 7th Tradition? 

Svar til Polen : Ikke noe motstridigheter med 7 tradisjon. 

 

Israel 



11 
 

Who participate in your regional inventory, does it include the groups as well or just the 

members (RCM's, Regional Delegate, Sub committee chairs, Steering committee) in your 

Region? Do you have materials and experience how reaching out works at your region? 

Svar til Israel : I regionen Norge er det bare de faste medlemmene og RKM som tar del i 

ransakelsen, og ellers i de andre regionene.  

 

Western Russia 

How are EDM and/or European countries represented at the World Conference? 

Are delegates satisfied with the current situation regarding representation? 

Svar til Western Russia : Noen regioner deler litt erfaringer og tanker rundt den nåværende 

service strukturen og tanker rundt å endre til ny servicestruktur for å gjøre det lettere og 

billigere å delta. Dette pga. mindre folk. Eks. Noen få medlemmer fra EDM og andre sonale 

forum møtes istedenfor alle regionale delegatene på Verdenskonferansen.  Et annet forslag er 

også at bare delegatene og ikke vara får delta på verdenskonferansen, dette vil også minimere 

plassen og at det ikke trengs å bytte lokaler pga. plassmangelen som er dagens situasjon. 

Sweden 

How do other regions do, when they nominate to EDM and WS? Is there a specific way to do 

it? The question is asked because in the nomination forms from WS we are asked how our 

process was, to describe it and we started to wonder if there is specific ways to do that. 

Svar til Sverige : Følge de nåværende retningslinjene, i dette tilfelle er dette på regionalt 

nivå.  Alle kan ha forskjellige retningslinjer. Regionen nominerer så til EDM eller WB. 

Lithuania 

Could we fund the alternative delegate for participating on EDM from our new created RD 

Fund and at the same time ask funding for RD from EDM, that RD and alternative RD could 

participate at EDM together? 

Svar til Litauen : Nei. 

 

Norway 

We are having discussions regarding if we should be turning profit from our conventions. Any 

experience on this topic? 

Svar til Norge : Det er en stor enighet om at å gå i pluss er bra, det er overskuddet som 

funder FU og EDM osv. Og bringe budskapet videre. Erfaringen fra USA , er at de hadde de 

samme guidlines ift. ikke å gå med profitt på konventer. Som situasjonen våres. Men 
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retningslinjene var gamle og ble forkastet etter hvert fordi de setter kråkefot på felleskapets 

utviklings potensiale. Virkeligheten er at felleskapet kunne ikke eksistert som en helhet uten 

overskudd fra konventer. 

Poland 

Is it okay to make money on the conventions by selling T-shirts, cups, gadgets etc, Some of 

our members think that this is doing business and it is not NA way, that this is against the 

spirit of NA. 

Svar til Polen : Ja fullstendig lov. 

Italy 

Do other regions enjoy performing workshops during events or is there resistance, generally 

speaking do members consider them too much like hard work? 

Svar til Italia : Erfaringen er å gjøre det spennende å attraktivt for å få folk tiltrukket , ikke 

bare forelesninger å måter å holde på som kan oppfattes kjedelige. Folk kommer når det er 

spennende og utviklende. Og det er mange måter å gjøre det attraktivt på. For eksempel 

interaktiv workshop. 

Spain 

Pros and cons, on free phone helpline? 

Svar til Spania : Erfaringen er at mange har en telefonsvarer som ikke koster noe for 

innringeren , hvor innringeren legger igjen navn og telefonnummer så ringer et NA medlem 

opp så innringeren slipper å betale. 

Slovakia 

Which literature should we use for H&I? 

None of our current female members have been to prison. Should we do prison H&I 

nevertheless? How to approach it? 

Svar til Slovakia : Bruk det som finnes av relatert litteratur. Når det gjelder resultater som 

følge av reklame for NA er erfaringen usikker , resultatmessig men når det gjelder tlf linjene 

er det i noen land økende pågang som følge av klistermerker som henger rundt forbi. Island 

har erfaring med å henge opp små infolapper på skoler for mennesker rundt 16 års alderen og 

opp. Og det har resultert i at NA felleskapet på Island er dominert av unge og mange 

skoleelever , og det har virket bra. Alt av retningslinjer ligger på NA.org 

 

Moldova 

How to develop NA in other towns of Moldova? 
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How can we assist further NA development in Romania? 

Svar til Moldova : Dele erfaringer med hverandre, gå på hverandres møter å støtte opp om 

felleskapet. 

Turkey 

Our PI committee will make a presentation to Legal System Professionals in our 20th 

Convention – Turkey. 

For this presentation, they need some experience and knowledge in the following fields: 

1. How did you communicate with Probation Offices and prosecutors in your community? 

2. What type of materials do you use in this collaboration? Documents? 

3. What type of presentation do you prepare? 

4. Do you have any statistics that shows the results of your collaboration with these type of 

legal units? 

Svar til Tyrkia : Svar/ Erfaring er at HI komiteen tar kontakt med fengslet det gjelder og 

skriver en kontrakt for regler og prosedyrer ang. at NA kommer til fengslet og avholder møte. 

Det brukes både videosnutter , og andre presentasjoner med lokal statistikk, hva er Na ?, og 

andre. Og selvfølgelig svarer på NA relaterte spørsmål, men ikke utenforliggende saker 

utenom NA. 

Norway 

Any experiences regarding ‘’addiction professionals’’ recruiting members from NA for 

personal interests? 

Svar til Norge : Erfaringen på tilbakemeldingene er : Prøve å snakke fornuftig om å skille 

hva som er NA og utenforliggende saker gjennom delinger og samtaler. Ha som et tema på 

møtet osv. Erfaringene er at det som skjer etter møtet er utenfor noens kontroll, til og med 

praten utenfor lokalet før og etter møtet. Det kan stoppes en deling viss det rekrutteres eller 

reklameres for noe utenfor NA. Det deles også om at det ikke finnes noen håndbok på dette. 

Og uansett brudd på tradisjoner så er det lite å gjøre viss de som det gjelder er informert men 

allikevel ikke følger rådene. Både Hellas, Australia, og Tyskland har hatt de samme 

utfordringene. Vanligvis går det over. 

Dag 2 : 

Dagen i dag handlet om F.U ( felleskapsutviklingen i EDM ) 

Nestleder Nina lurer på hva delegatene mener om F.D rapporten som hun sender ut månedlig 

? Og tilbakemeldingene er at den er utfyllende og bra men kan være noe lang. Spesielt for 

dem som ikke snakker så godt engelsk. 
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Task team rapporter: 

Andy fra England og Lenka fra Slovakia deler om sin erfaring med å være i Polen og Slovakia 

på oppdrag fra FU. De hadde vært på en rusinstitusjon i Bratislava og holdt workshop om NA 

strukturen og om NA generelt. God respons. 

Weintjie fra Nederland hadde workshop i lag med noen andre fra Task team gruppen, som 

også var vellykket. Felleskapet i Nederland er i ubalanse for tiden. Mye motstand i forhold til 

å endre service strukturen og andre forandringer. Og det ble heller ikke valgt en ny delegat på 

deres regions møte. På grunn av at avstemningsprosessen utelot ‘’å svare nei. Bare ‘’Ja, og 

‘’Avstå fra å stemme’’. Og bare noen få stemte for kandidaten og resten avsto fra å stemme.  

Yoel fra Israel og Gia fra Bulgaria var i Moldova for å støtte opp om felleskapet. Hvor de 

hadde workshop på tradisjoner og trinn. Og deres erfaring i Moldova er at de er veldig 

motiverte, og lysten på å vokse. Og de har et veldig lite felleskap. Men de arrangerte grillfest, 

og kveldskos etter møtene og workshopene. Alt i alt en flott reise for å støtte opp om et lite 

men voksende felleskap. 

FD Workgroup bestående av Goran fra den Adriatiske regionen, Helge fra den Tysk 

språklige regionen, og Karl fra Malta satte ned nye guidlines for hvordan FD komitén jobber. 

Denne presenterte de så for delegatene på powerpoint. Retningslinjene ligger på edmna.org 

NAWS (NA WORLD SERVICE) :  Becky informerer om WCNA 35 som var i Philadelphia 

, som var rekord på registrerte . Nesten 20.000. Og minner på at WCNA 36 avholdes i Rio De 

Janeiro i juni 2015. Hun minner også om at fraktprisene på litteratur som sendes fra WSO til 

europa vil øke med 10% i januar 2014. Med unntak av Basic Text som enda har vanlig 

fraktpris. Prisøkningen er for i øyeblikket går WSO i underskudd og ønsker å gå ut i null viss 

ikke overskudd. De har også redusert antall ansatte i WSO med 15% og ellers kuttet ned på 

alle mulige måter.  

WB ( World Board ) Ron B, leder for World Board fra snakker om tankene som er rundt 

endring av strukturen for å begrense at Verdens konferansen vokser mer og mer. Dette er et 

luksus problem. Og i og med at NA vokser vil det bli flere og flere delegater på 

verdenskonferansen. Et forslag som løsning er at kun delegaten og ikke vara delegaten får 

delta på verdens konferansen og den andre er at ‘’automatic funding‘’ forsvinner.  Og han 

håper at alle i felleskapet kan enes om en god løsning for alle og ønsker tanker rundt 

forskjellige løsninger eller noe annet fra alle som kan bidra til å løse 

‘’overbemanningsproblemet ’’ 
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Frem til EDM møtet i Porto Februar 2014 er det satt ned en arbeidsgruppe som skal prøve å 

utarbeide et forslag til hvordan vi kan løse ‘’seating problemet’’ på verdenskonferansen på 

vegne av EDM. 

Utover dette så deltok vi også på et par workshops som ble arrangert av word bord og wso 

med tema «train the trainer». Det ble forklart og vi fikk deltatt i hvordan det er og lære opp 

medlemmer til å holde work shops. Dette var veldig interessant og noe som vi kan få bruke i 

vår egen regionale felleskaps utvikling. 

Dag 3 

Rapporter: 

Jim , nestleder i EDM informerer at han har hatt kontakt med de sonale forumene . Og de tar 

ikke kontakt tilbake. Han synes kontakten tilbake er dårlig. Så kommunikasjonen mellom de 

sonale forumene fungerer dårlig og de vet lite om hverandre.  

Info fra den spanske delegaten i EDM, han sier at ECCNA 29 , i Marbella har oversteget alle 

forventninger. Bare på fredagen var det allerede 1800 registrerte deltagere. Og de har måttet 

finne alternative løsninger på for eksempel countdown. Siden hovedsalen tok ‘’bare’’ 1600 

mennesker.  

Wientjie og Iris som har hatt ansvar for å sette sammen en velkomst pakke til nykommere i 

EDM.  Og presenterte denne for de andre delegatene. De er kommet godt i gang med denne. 

Info om forkortelser slik som EDM, CAR, WSO osv. Denne kan alle få når de er ferdig med å 

utarbeide den. Den er i powerpoint. Og det er viktig at alle som er nye i EDM får denne , og 

blir møtt med varme på sitt første møte. Ellers er det lett å komme tilbake med frykt og redsel. 

Vasco, Rami og Halil forteller at de holder på å utarbeide en powerpoint presentasjon av 

EDM, med info og bilder for å vise på Verdens konferansen 2014. For å vise hva de sonale 

forumene er og spesielt EDM for våres del. 

Web-ansvarlig for oppdatering på edmna.org var ikke tilstede på EDM i Marbella. Men hans 

rapport ble lest opp. Og som han selv sier i rapporten har han valgt å ta tilbakefall etter mange 

års rusfrihet og service i EDM. Men han takket for tilliten i NA og at han har fått muligheten 

til å vokse gjennom service, og er veldig glad i NA til tross. I etterkant av dette, og utenom 

hans rapport drøftes det i etterkant om hvordan nettsiden til EDM skal brukes , og hva som 

skal til for at delegatene bruker den mer aktivt for å holde seg oppdatert i mellom møtene. 
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Det ble også konsensus på at web siden til EDM må oppdateres, og dette skulle gjøres av 

profesjonelle til en kostnad av 1500 euro. Vi fikk presentert et utkast av et alternativ til siden 

som så veldig bra ut. Og nå er det opp til web gruppen å avgjøre det endelige utfallet. Det ble 

også bestemt at Web ansvarlig skal være fast på EDM møtene i en prøveperiode på 2 år. Og 

så se om dette er nødvendig. Dette av økonomiske årsaker. 

Sak rundt ‘’hvem som skal betale registrering/inngangspenger på ECCNA ?’’ Dette går 

tilbake til gruppene og diskuteres og tas opp igjen på EDM i Porto Februar 2014. 

Dag 4 

Rapport fra kasserer Jussi , kasserer i EDM. Tilgjengelig beløp på konto er ca 20.000 Euro. 

Etter at alle utgifter er betalt. Og da er ikke beløpet for evt.inntekter på ECCNA i Marbella 

regnet inn. 

Rapport fra EDM i Zagreb. Goran fra Adriatic Region informerer at medlems tallet har ikke 

øket siden EDM var i Zagreb i vinter. Men det er flere workshoper avholdt og folk i 

felleskapet i Zagreb er inspirerte og mer motiverte. Og de avholder egne workshoper i 

gruppene og området. 

Rapport fra kasserer ECCNA 30 i Marbella. Forhåndsregistrerte 700. og Ca. 1100 registrerte 

på stede. Inntekter på registrering 31.000 Euro – Utgifter på lokale, etc. 30.000 Euro. 1000 

Euro i fortjeneste. Registrering til sammen 53.000 Euro. T-skjorter og effekter 17.000 Euro. 

Overskudd fra ECCNA 29 totalt ca.45-50.000 Euro. Mer konkret rapport kommer siden. 

Bud runde på ECCNA 30 og EDM og ECCNA 31 og EDM 

Eccna 30 –  Kandidater : Hellas ( Athen )  Irland ( Dublin ) og Finland EDM ( turku ) Hellas 

vant budet på EDM og ECCNA i 2014. 

Eccna 31 –  Kandidater : England ( Birmingham ) England vant budet på EDM og ECCNA i 

2015.| 

 Valg av betrodde tjenere i EDM :  

 Leder FU : 1 kandidat, Nina fra England valgt. 

 Nestleder FU : 4 kandidater, Yoel fra Israel valgt. 

 Webmaster : 1 kandidat, Udo fra Tyskland valgt. 

 Sekretær : 1 kandidat, Christin fra Norge valgt. 

 Vara kasserer : 2 kandidater, Sanda fra Kroatia valgt. 
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Møtet avsluttet med at delegaten fra Portugal takket for seg og sa at han hadde hatt en flott 

opplevelse av å gjøre tjeneste for landet sitt. Og ønsker alle lykke til videre. Deretter 

avtroppende leder for felleskapsutviklingen( FD )Wolfgang takk et for seg, og snakket mye 

om sin tjenestetid og utviklingen i EDM. Og stol på meg, han snakker alltid mye! Og deretter 

delegaten fra Ungarn hadde sitt siste møte og takket for seg og sa noen ord.   

Deretter en oppsummering og lesing av rapport fra EDM møtet i Marbella av sekretær og 

avsluttet med sinnsrobønnen. Velkommen tilbake til EDM i Porto, Portugal februar 2014. 

I kjærlig service <3 Delegatene. 

 

Referat fra Andre møte i Planning Basic 

Google+ fungerte over all forventning og på tross av at vi hadde noen oppstartsproblemer og 

at lederen til stadighet datt ut ble det et fint og nyttig møte. 

Vi bestemte oss for å la sak 2 (kommunikasjon) bli en del av sak 1 og endte derfor opp med 

bare 2 saker å sette oss konkrete mål på. 

De konkrete målene vi kom frem til er listet opp under og det som blir agenda på neste møte 

er å finne resurser og eventuelt lukte litt på møte 3. 

Neste møte blir på samme måte med hjelp av Google+ kl 10:00 søndag 16.7.13 

Resultat av Møte 2 

Sette oss konkrete mål. 

■ Hvordan kan NA regionen Norge øke interessen til NA medlemmer og generelt 

kommunisere bedre med NA samfunnet 

 Få økt interesse for regionen til medlemmer  

 Forbedre kommunikasjonen mellom region og medlemmer 

 Gjøre regionkomiteen og dens arbeid bedre kjent og tiltrekkende 

 Øke engasjemanget i rapporteringsleddene 

 Forbedre dialogen innad mellom regionskomitemedlemmer 

 Gi opplæring og informasjon til nye medlemmer i regionen 

 Forbedre besluttningsprosessen i regionen 
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■ Hva kan vi gjøre med påvirkning fra utenforstående foretak som griper inn i NA 

grupper og resulterer i at gruppen ikke praktiserer NA’s 12 Tradisjoner 

 Fremme Informasjon og kommunikasjon om temaet 

 Ha åpenhet om temaet 

 Lage en workshop på 6 tradisjon 

 Få ut informasjon om at vi deler NA’s budskap når vi møtes i NA sammenheng, 

ikke andre alternative metoder eller instutisjoner 

 Få gitt informasjon om 6 tradisjon til nykommeren 

 

Identifisere tilgjengelige resurser 

 Det er ingen begrensninger 

Møte 3 

■ Lage aksjonsplan 

 Sette konkrete mål for Utvalgte komiteer/personer 

 Sette datoer for mål 

 Gjøre personer ansvarlig 

 Budsjett for aksjoner 

Møte 4 

■ Oppfølging  

 Rapportering av progress 

 Regnskap 

 Oppnår vi det vi satte oss som mål 

 Vedlikeholde informasjon for å støtte langsiktige mål 

 Legge til rette for en informasjonsloop 

 

Under komiteer 

Litteraturkomiteen (Ingen rapport mottatt, nestleder i komiteen stiller til valg og har 

sendt sin CV til regionen) 
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Oversettelseskomiteen 

Oversettelseskomiteen holder sine møter på Skype, og det med stor suksess. 

Vi har jobbet med Bare for i dag, revidert utgave og den endelige gjennomgåelsen (håper vi) 

har nå blitt sendt over. Det er for å matche de oppdaterte kvoteringene i Basic Text 6 utgave. 

Den reviderte Sinnsrobønnen kommer også med i denne utgaven (20 september). 

Leder har fått hjelp av varealeder til den siste gjennomgåelsen og det var flott å kunne dele litt 

på oppgaven. 

Varaleder har også oversatt en Powerpoint av Tradition handbook, som kan brukes til å holde 

workshop på den nye arbeidsboken på tradisjonene som skal komme ut. NAWS ønsker input. 

Og så venter vi på at Living Clean, the journey continues blir ferdig oversatt. Den er like 

rundt hjørne har vår arbeidsomme oversetter lovet oss. 

Vi har fått forespørsel om å revidere konseptene, og komiteen vil se på dette til neste møte i 

januar. Kom gjerne med innspill. 

Budsjettet for 2014 har blitt sendt kasserer. 

 

Web-komiteen  

Vi mottar mange henvendelser som vi må oversende videre til andre komiteer, f.eks. HI\OI 

arbeid. Mange av disse komiteene har ikke egne mailadresser, vi ønsker å tilby Nanorge.org 

adresser til underkomiteene i områdene. Dette vil gjøre kommunikasjon innad i 

tjenestestrukturen enklere. Rkm kan ta med tilbake til områdene, og områdene som har 

fungerende HI\OI komiteer kan ta kontakt på webmaster@nanorge.org 

Det har blitt opprettet en egen side for regionskonventet, og en timer som teller ned til det. 

Det som ligger der nå er for det meste informasjon jeg tok fra flyern, om det er ønskelig med 

mer innhold der er det bare å ta kontakt.  

Vi har startet et prøveprosjekt med google adwords. Dette er en tjeneste som gjør at om det 

søkes på visse kodeord vil siden vår komme helt øverst blant alternativene på google.  Dette 

er noe vi har satt av 1000,- kr til og som vil vare i 3 måneder, så får vi evaluere resultatet og 

se om dette hjelper oss å bringe budskapet om tilfriskning videre. 

Etter forespørsel har vi begynt å legge ut Norske speaks, disse ligger under For medlemmer 

menyen. Vi innhenter nye bekreftelser før vi legger de ut. Det er ønskelig å få tak i alle 

tidligere speak som er på cd i digital form. Uten de har vi ikke mange igjen som vi kan legge 

ut.  

mailto:webmaster@nanorge.org
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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 i komiteen har vært til stede på konvent i HARSTAD og BRAGDØYA, det har resultert i 

12-15 nye 12.trinnsfrivillige og 3 nye telefonvakter i område sør. vi har forhåpentligvis også 

fått en bedre og tettere oppdatering av listene til telefonvaktpermene, selv om vi nok aldri 

kommer helt i mål. 

Vi hadde komitemøte i går 19.08 og der fikk vi besatt vervet som hi-oi koordinator, denne 

personen skal være vårt bindeledd til hi-oi i områdene og FU-komiteen. 

Dette for at vi bedre kan oppdatere våre lister over møter og tolvtrinnsfrivillige samt jobbe 

mot en felles flyer som blir etterspurt av mange områder og grupper, for å synliggjøre telefon 

og webtjenesten. 

Kasserer i komiteen ble gjenvalgt for 2 år. 

I sommer har vi i en prøveperiode hatt utvidet åpningstid, dette har ikke resultert i noe økt 

pågang så vi er enige om og gå tilbake til 2 timer daglig, 1700-1900 mandag-fredag. Kanskje 

vi kan evaluere dette igjen i 2014. 

Det er god stemning og servicevilje i komiteen og vi er alle glade for å få gjøre denne 

servicen. 

 

Felleskapsutviklingskomiteen 

Rapport til NA Regionen Norge oktober 2013 

De tidligere oversatte kapitelene Gruppen og Område i A Guide To Local Service er under 

revisjon. Public Relations Basic og Planning Basic er oversatt. H&I Basic er grovoversatt, og 

nesten hele Public Relations Handbook er nå grov oversatt. FU har noen som har lovet å 

kontrollere de forannevnte litteraturene, så får vi se hva som skjer.  

FU trenger hjelp til å formatere de ovennevnte oversatte litteraturene. Hvis noen er kjent med 

og har et program som kan formatere PDF filer tar vi gledelig imot den hjelpen.  

Xx juni Trondheim konvent og regionsmøte. (kr xxxx)  

22. juni Trondheim. Tradisjonslæredag. (Kr xxx)  

29. juni Harstad. OI/H&I workshop. (Kr xxx) 

mailto:webmaster@nanorge.org
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FU har flere medlemmer som er villige til å holde læredager/workshops, men vi 

trenger å være flere. FU har laget et skjema for de som ønsker å være med i FU sitt 

ressurspanel.  

FU har laget et skjema for å sikre at de som ønsker workshop og/eller læredag får det 

de ønsker. Derfor de som ønsker at FU skal hjelpe til med workshop og/eller læredag fyll ut 

skjema som Regionskomité medlemmene har fått.  

For at FU skal kunne planlegge fremover samt spare reisepenger, henstiller FU om at 

Områdene sender sine forespørsler så tidlig som mulig.  

 

Regional Konvent komiteen 

Konventkomiteen fungerer godt og er i rute. Har vært noen kommunikasjonsproblemer ang 

info ut om konventet men det er ordnet nå. 

Vi har hatt møter på skype med de i komiteen som ikke bor i nærheten, og det har fungert 

greit, men på sist møte møttes alle. Vi kombinerte det med visning på skolen og det var alle i 

komiteen fornøyde med.  

Komiteen gleder seg til konventet og er spente på å se hvor mange som kommer 

Vi har også hatt en selvransakelse som gikk over de to siste møtene, fint å se på oss selv og 

hvordan vi fungerer.  

Vi er en motivert og engasjert komite som teller ned til feiringen begynner! 

 

Gjenstående tjenestetid på verv i regionen: 

Leder, februar 2014 

Nestleder, oktober 2014 

Kasserer, oktober 2013 

Vara kasserer, februar 2014 

Sekretær, oktober 2014 

Vara sekretær, juni 2015 

Delegaten, juni 2014 

Varadelegat, juni 2014 
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2. varadelegat, oktober 2014 

Leder Oversettelse, juni 2014 

Leder FU, oktober 2013 

Leder Litteratur, juni 2013, ny: oktober 2013 

Leder Telefon, februar 2015 

Leder Web, juni 2014 
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Forslag til budsjettert resultatregnskap for 2014: 
  

      

 
Varesalg 600 000,00 kr 

  

 
Startpakker 15 000,00 kr (Til utsalgspris) 

 

      

 
Varekostnad 250 000,00 kr (Inkludert frakt, toll og porto ved varekjøp) 

 

      

 
Kostnader til Porto og embalasje for varesalg 50 000,00 kr 

  

      

 
Husleie 12 500,00 kr (+leie postbox) 

 
      

 
Andre kostnader 71 000,00 kr (Reisepenger, kontorrekvisita, bankgebyrer og internet) 

      

 
Penger til Regionen 200 000,00 kr 

  

 
        

 

 
Overskudd 1 500,00 kr   

 

      

      

 
Vi håper og tror at vi kan sende kr 200 000,- til Regionen i løpet av 2014. 

  

Forslag til budsjettert balanse for 2012: 
  

      

      

  
01.01.2012 

 
31.12.2012 

 

      

 
Eiendeler 

    

 
Kontanter 4 000 kr 4 000 kr 

 
Bankinnskudd 30 000 kr 40 000 kr 

 
Fordringer 50 000 kr 60 000 kr 

 
Varelager 450 000 kr 450 000 kr 

 
Sum 534 000 kr 554 000 kr 

      

 
Egenkapital & Gjeld 

    

 
Egenkapital 534 000 kr 544 000 kr 

 
Gjeld 0 kr 0 kr 

 
Sum 534 000 kr 544 000 kr 

      

      

      

      

 
Kommentar: 

    

      

 
Varulager är i utpris, dvs det kunden betalar. 
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Regnskap 2013 nestleder regionskomiteen 

Møte i Oslo 9. februar 

Fly   kr.1684 

Flytog   kr. 340 

Mat   kr. 300 

T bane   kr.  60 

Kr. 2384,-   

--------------------------------------------------------------------------------------------        

Møte i Trondheim 8. juni 

Fly   kr. 2175 

Flytog/buss  kr. 475 

Hotell   kr. 1440 

Mat    kr. 900 for 3 dager 

Kr. 4990.- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Møte i Oslo 12. oktober 

Fly   kr.1737 

Flytog   kr. 340 

Mat    kr. 300 

T bane   kr  60 

Kr. 2437,- 

Totalforbruk endte på  i 2013: Kr. 9811 

Budsjettet var på kr. 9280 
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Budsjett Konvent 2013 
  

Resultat Konvent 2013 

     

     Kostnader Hovedstyre 
  

Resultat kostnader Hovedstyre 
 

     Leder 5 000 

 

Leder 1 068 

Nestleder 2 000 

 

Nestleder 0 

Kasserer (ink vara) 3 000 
 

Kasserer 0 

Sekretær 2 500 
 

Sekretær 0 

       12 500 
 

  1 068 

     

Kostnader Underkomiteer 

  

Resultat kostnader 
Underkomiteer 

 
     Underholdning 11 000 

 

Underholdning 0 

Registrering 13 200 
 

Registrering 935 

Kunst & Design 5 000 
 

Kunst & Design 1 059 

Program 26 000 
 

Program 17 581 

Kafe 27 800 

 

Kafe 0 

Informasjon 20 000 

 

Informasjon 0 

Salg 25 298 

 

Salg 0 

Opptak 2 000 
 

Opptak 0 

Innkvartering 4 500 
 

Innkvartering 0 

     Totale kostnader 134 798 

 

Totale kostnader 19 575 

     Leie av lokaler 
  

Resultat Leie av lokaler 
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     Forsikring 1 000 
 

Forsikring (inkludert i skoleleie) 0 

Leie av møtelokale 2 000 

 

Leie av møtelokale 0 

Leie av skole 20 000 

 

Leie av skolen 0 

Bankgebyr (årlig gebyr for bedriftsnettbank) 
+ andre gebyrer 1 200 

 

Bankgebyr (årlig gebyr for 
bedriftsnettbank) + andre gebyrer 0 

    

 

    

Kost leie av lokaler 24 200 

 

Kost leie av lokaler 0 

     Inntekter 

  

Resultat Inntekter 
 

     Registrering inngang = 250kr x 370 
deltakere 92 500 

 

    

Kafe 49 200 

 

Registrering inngang 0 

Salg 33 500 
 

Kafe 0 

    

 

Salg 0 

   
    

     Totale inntekter 175 200 

 

Resultat Totale inntekter 0 

     Inntekter 175 200 
 

Resultat Inntekter 0 

Kostnader 171 498 
 

Resultat Kostnader 20 643 

Overskudd 3 702 
 

Resultat Overskudd 

-20 

643 

      


