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Samledokument til regionsmøte i Oslo den 10. Oktober 2015 

Interimsstyre 

Leder 

Hei 

Siden sist har jeg hatt en dialog med telefonkomiteen ang. budsjett, og fått en for meg 

tilfredsstillende forklaring på budsjettet. 

Satt sammen en agenda til dette møtet. 

Jeg har hatt en god dialog med sekretær som har hjulpet og støttet meg godt, hun ønskes lykke til 

med de oppgaver hun tar på seg etter at hun etter nøye overveielse har valgt å trekke seg fra 

dette vervet. 

Jeg har videresendt den informasjonen som jeg har funnet nødvendig. 

Gleder meg til møtet og er spendt på hvem som stiller til valg som Nestleder og Vara sekretær. 

Hvis ingen er nominert begynner dette å bli interessant. 

IKS 

PS: Hvis litteratur har fått "Leve Rusfri" vil jeg gjerne benytte anledningen til å kjøpe et eksemplar 

eller to 

 

Sekretær 

Hei alle sammen! 
 
 
Etter å ha gått mange runder med meg selv, har jeg nå tatt en beslutning og bestemt meg 

for å trekke meg fra regionen. 

Årsakene er sammensatte. Jeg har kjent mye på en indre uro og at jeg ikke kjenner på noen 

enhet og et fellesskap. Jeg kjenner på splittelse og indre motsetninger. Jeg kjenner på frykt, 

og jeg begynner å handle på karakterbrister, heller enn åndelige prinsipper. 

 
Når jeg i tillegg opplever at det ikke er rom for medlemmer i regionen til å snakke ærlig om 

hvordan vi opplever «klimaet» som finnes i fellesskapet, så kjenner jeg at jeg ikke ønsker å 

være en del av lenger. 
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Jeg ønsker ikke å være en del av et splittet fellesskap. Jeg ønsker ikke å gjøre tjeneste i et 

organ gruppene ikke har tillit til. Jeg ønsker ikke å gjøre tjeneste, der strukturen blir styrt av 

frykt og kontroll, heller enn tillit, åpenhet og kjærlighet. 

 

Mens vi sitter og diskuterer, går til personlige angrep og bruker tiden på saker som 

omhandler endringer av ordlyd, komma på feil plass og andre lignende saker, så dør den 

rusavhengige som fortsatt lider! Budskapet kommer ikke fram til de som trenger det, for vi 

prioriterer ikke saker som angår den rusavhengige som fortsatt lider. 

Telefonkomiteen er truet med nedleggelse, delegatene får mistillit mot seg, medlemmer 

blir bedt om ikke å si noe, og avgjørelser blir ikke tatt, da det ikke finnes tillit nok til å ta 

avgjørelser. Dette vil jeg ikke lenger være en del av, og jeg trekker meg. 

 

Når det er sagt, så vil jeg takke for den service jeg har fått gjøre for og sammen med dere i 

disse årene. Dere har lært meg utrolig mye, og jeg er blitt veldig glad i dere! Det jeg ikke er 

glad i er byråkratiet og all mistilliten. Det betyr at jeg ikke kommer til å delta på 

regionsmøte i Oktober. 

 
Takk for meg, IKS, Sekretæren 

 
 
Kasserer 

Hejsan alla vänner! 

Här kommer dock min rapport, en ekonomisk uppdatering och lite till. 
 
 

Jag vill börjar med att informera att jag är en människa, i tillägg en rusavhegig i tillfriskning som 

gör så gott jag kan för att tillfredställa det Rkmene har bett mig att göra. Inför mötet i Harstad 

lämnade jag in kasserer rapport och ett antal frågor till aktivitets komitenn i sör, rätt eller fel 

lämnar jag över till de som har behov att avöra detta. Brevet som kom som ett svar upplevde jag 

som ett direkt person angrepp 

 
Jag upplever att ”takhöjden” till tider och fra enkelte är låg, att fokuset ligger på 

rätt/fel/relger/styrande och inte på kärlek och att sprida budskapet om hopp till den rusavhengige 

som fortsatt lider och det är trist. 

Jag tycker det är trist att vår sek väljer att avsluta sitt verv i komiteen. 
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Jag har sedan sist fört kassa rapport, godkjennt utb, varit i dialog med vara kasserer, kasserer i 

litteratur, delegat, vara delegat, avtroppande sek, pratat med kasserer i service 

konferanskomiteen, läst mail och pratat med Na vänner i landet och utanför Regionen ang 

tjeneste och huvudsyfte att föra budskapet vidare och hur vi gör det. 

 

Vid utbet till vara delegat lyckades jag att föra över pengar fra webs konto istället regionens, detta 

upptäcktes av web och vi korrigerade det. 

Idag, 23.09.2015, har vi 134.445,60 Kr på vårt konto. 

Vi har sedan sist fått 7:trad fra: 

Na Lillestrøm 1 140 Kr 

OMSK 5 000 Kr 

Delegaten har tillbakafört 689 Kr 

Regionens kontonummer hos DNB är 1594.43.666.25 

Jag sänder med årets budget/resultat, regnskap och vårt budget forslag 2016 som bilag. 
 
 

Att notera med årets budget/resultat: 

Det finns fortsatt nästan 10 000 Kr på service konf kontot, dessa är kvar pga att vi ej har fått 

faktura på loklleie trots flere purringer, vad göra med dessa? Vårt forslag är att ta dessa tillbaka till 

regionens konto och om de kommer med en faktura betalar vi fra regionens konto 

Vara kasserer har ett högr belopp än vad som har blivit bruk i år, detta pga att en reseräkning fra 

sist år blev utbet i år. 

2 vara delegat fick utbet 500 mer än budgetert, detta har visat sig vara lite lågt och behöver 

ytterliggare 615 Kr, vilket vi föreslår att vi godkänner. 

Vår avtroppande sek har haft 0 Kr i utgift för regionen 

Vi har inte fått in regnskap fra telefon komiteen 

 

Att notera med 2016 års budget: 
 
 

Vi har inte fått in budget forslag fra telefon utan har tagit de samma talene som sist år. 

Då vi inte har fått in några siffror fra de olika områdene ang hur mycket de tror sig sända vidare 

2016 har vi tagit den samma summan som i år 
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Litt räknar med att sända 8 892 Kr vidare i strukturen mot årets 85 000Kr, tidigare var litt 

kommiten där det kom in ett större belopp till regionen, detta har ändrat sig, vilket gör att 

regionen får in mindre pengar och vad vill områdene att vi gör med det? 

 

Det är nu ett totalt underskott på 73 226 Kr 
 
 

Jag vill avslutningsvis påminna alla betrodde tjenere och underkomiteer att göra utbet innan 15 

dec, om det är möjligt, så att vi kan avsluta och 

få ett ryddigt regnskap för 2015. 

IKT som kasserer 

Vara-Kasserer: 

Selve utførelsen av å foreta økonomiske transaksjoner raskt, korrekt og effektivt virker å være 

en overkommelig oppgave. Siden forrige regionsmøte er det kun gjort fire utbetalinger, og 

således er det lite krevende å utføre posteringer. 

 

Rammebetingelsene for å fylle vervet som varakasserer oppleves derimot som krevende. Det 

synes som om det er svært mange meninger som kommer til overflaten når det kommer til 

disponering av NA sine midler – særdeles gjelder dette kritikk til pengebruk/uansvarlighet. 

 

Jeg opplever ikke den følelsen av enhet og samhold som jeg trenger, samtidig så ser jeg at jeg 

også handler på karakterdefekter i møte med at verden ikke alltid er slik jeg ønsker. 

Alt i alt, gleden ved å gjøre service i dette vervet er ikke tilstede, men funksjonelt utføres de 

oppgaver som følger vervet. 

 

Pr 18.september har regionen 133.434,60 kr på konto. 

IKS 
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Områdene: 

Område Nord 

Hei alle sammen :) 

Vil først å fremst takke for et flott regionsmøte, som vi i nord fikk mulighet til å avholde denne 

gangen :) 

Siden sist har vi avholdt områdemøte i august der det var 2 grupper tilstede. Harstad og 

Evenskjer. 

På agendaen hadde vi valg av verv, og vi fikk en kandidat som stilte til kasserer vervet. Det er 

vi veldig glad for siden dette har stått åpent en stund. Leder gikk inn i vervet sitt på forrige 

møte. Så nå skal leder og kasserer sammen få den områdekontoen vår opp å gå. Krysser 

fingrene for at dette nå vil ordne seg. 

Vi fikk også valgt vara sekretær, så nå har vi to ledige verv i området – Nestleder og vara 

kasserer. 

Det ble valgt leder for konventet i 2016, å i dag har vi hatt første konventmøte hvor 

medlemmer ble valgt inn i forskjellige verv. Det ble også bestemt at neste konvent blir i vakre 

Lofoten. Kommer tilbake med mer nøyaktige opplysninger etterhvert. 

 

På agendaen hadde vi også Service konferansen 2018. 

Det ble vedtatt at dette er en så stor jobb som krever mye ressurser. Vi har nok for få service 

villige og er for umoden til å påta oss dette. 

Så litt mer ut fyllende om Områdekonto/ Brønnøysund registret. Vi har fått nytt avslag, å må 

starte prosessen helt på nytt. Det må komme nye navn til et nytt styre. 

RKM, Vara RKM og leder er de som skal inn i styret. Det vil bli bedt om hjelp fra noen som har 

gjort dette før. 

IKS RKM og Vara RKM 
 
 
Område Vest 

Hei alle sammen. Her er et lite sammendrag fra områdemøte 29.aug. 
 
Ovsk-konto :21 000 
OiHi-konto : 3 000 

 
Vi hadde nominasjon på RKM og vara RKM. Undertegnende Per Chr. ble enstemmig valgt som 
RKM og Victoria enstemmig som vara RKM, gratulerer. 

 
Ledige verv: nestleder 
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oihileder 
aktivitetsleder 

 
Gruppene er stabile og med ok økonomi. Noen sliter med service villigheten. 
Frihetsgruppa Strand arrangerte Preikestol-treffet i august med stor suksess. 

 
Saker til området: 
Det er et behandlingssted i Rogaland som annonserer på nettet at de avholder NA-møter. Noe 
som  vi ikke kan godta. Det ble avgjort at oihi-rogaland skal forfatte et brev og oppfordre dem 
til å slette  NA tilhørigheten. 

 
Forslag om å intensivere områdemøtene fra hver 3 mnd.til hver 2mnd. Det ble ikke enighet og 
saken går videre til neste møte. 

 
Saken om at oihi-medlemmer med mindre rusfri tid enn 3mnd. skal få dele historien sin på 
oppdrag fikk ikke konsensus for andre gang og går videre. 

 
Service-konferansen: 

 
Nestleder leste opp en rapport fra leder. Komiteen begynner å ta form. Sliter litt med å få fatt i 
lokaler men har stor tro på ypperlige lokaler hos frelsesarmeen. Skal lage et budsjett som 
presenteres på regionsmøte. Rogaland etterlyste større inkludering av hele området. 

 
IKT RKM 

 
Rapport fra område sør 

 
Område sør har siden sist avholdt Bragdøya 2015 som gikk i overskudd og pengene vil bli ført 
videre i strukturen når regnskapet er ferdigstilt. 
Område sør har gruppesaksmøter den første uken i måneden og områdemøte den 3. lørdagen i 
måneden. Vi ønsker å presisere dette da budsjett og regnskap ikke har kommet ut i tid til at 
gruppene har fått anledning til å gi tilbakemelding på disse innen dette regionsmøtet. Det er stor 
interesse og etterspørsel etter å få være med i beslutningsprosessen her. Derfor er det 
mangelfullt av regionen at dette fremdeles ikke er på plass etter så mange runder med 11. 
konsept og diskusjoner rundt tidsfrister. 
RKM representerer gruppene og dersom gruppene ønsker at budsjett skal spesifiseres eller 
etterlyser opplysninger for å godkjenne disse så skal underkomiteer og trofaste tjenere bistå med 
dette. Gruppene er det høyeste organet i vår tjenestestruktur. Det handler om prinsipper og ikke 
om personlighet. Område sør har vært i forkant av regionsmøte og bedt om at budsjett skal 
stilles opp og spesifiseres. Det er lettere å tjene gruppene og gi beslutningsgrunnlag på denne 
måten slik at gruppene vet hva de godkjenner. Område sør etterlyser en mal for oppsett av 
budsjett som skal ligge på websiden til nanorge. Org slik at vi kan standardisere disse og få en 
felles enhet. 
RKM i område sør har også vært mye i kontakt med telefonkomiteen siden sist og vært 
bindeledd mellom HIOI og denne. Her etterspør HIOI mer konkrete arbeidsoppgaver i forhold 
til hva hvordan telefonkomiteen tenker at de skal rekruttere tolvtrinnsvillige. Område sør takket 
også nei til at telefonkomiteen skal komme ned å informere om telefonkomiteen da området 
ønsker å bruke lokale ressurser til dette i stedet for å tære av telefonkomiteens ressurser. Det 
understrekes at det er stor villighet. 
Område sør ønsker at regionen jobber mer aktivt for å få en felles enhet slik at de bedre kan 
tjene gruppene. 

 
IKS RKM OSSK. 
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Rapport fra Område Øst 2 

Område Øst 2 tjener for øyeblikket 17 grupper med til sammen 28 møter ukentlig fordelt på Buskerud, 
Vestfold og Telemark. Gruppene i vårt område er stabile med godt oppmøte og grei økonomi. Enkelte 
av gruppene i Buskerud og Telemark har merket godt at vi har mistet en behandlingsinstitusjon som 
tidligere sendte pasientene til oss. 

I løpet av det siste året har vi i Område Øst 2 merket en nedgang i overførte midler fra gruppene. Dette 
er hovedsakelig at flere grupper har valgt å sende 7. tradisjonen direkte til WSO, for å sende et signal til 
området. Det har over lengre tid samlet seg opp midler på områdets konti. Det er dette gruppene har 
uttrykt misnøye med. Det er nå bred enighet blant GSR’ene og de administrative tjenerne om at vi 
ønsker å endre måten vi håndterer NAs midler på. Derfor har vi satt i verk tiltak.  

1. Vi har frigjort betydelige midler fra Aktivitetskomiteens konto, slik at disse kan komme tilbake i 
sirkulasjon. 

2. Vi har vedtatt å øyeblikkelig tømme områdets konti, og kun beholde midler til noen måneders 
drift. Pengene blir sendt direkte til WSO. 

3. Kasserer jobber med å innføre et nytt system for regnskapsføring, samt å rydde opp i områdets 
økonomi. Det nye systemet vil gjøre det mye lettere å holde orden i regnskapet, synliggjøre hva 
underkomiteer og betrodde tjenere faktisk bruker midler på, holde oversikten over bevegelser 
inn og ut av områdets konti, og hjelpe oss med å lage mer realistiske budsjetter. RKM var på et 2 
timers møte med kasserer og underkomiteer, og fikk innføring i det nye systemet. Vi innfører nå 
et system som er basert på helt grunnleggende regnskapstekniske prinsipper som man finner i 
de fleste seriøse organisasjoner. Resultatet blir at ettersyn, evt. revisjon blir en smal sak. 
Kasserer vil også enkelt kunne presentere hvor mye penger som går til hva på tvers av komiteer 
og for området som helhet. 

Vi har tillit til at gruppene vil begynne å sende 7. tradisjonen sin til området igjen når pengeflyten igjen 
har kommet i gang. NAs fremste formål er, som kjent, å hjelpe den rusavhengige som fortsatt lider, og 
ved å samle opp midler på konto så tjener de ikke dette formålet. 

Etter en periode med lav tjenestevillighet, har vi fått besatt vervene som Sekretær, Nestleder og RKM. 
Vi har nå besatt alle verv, unntatt Varakasserer, Varasekretær, og leder for Akivitetskomiteen. Det er en 
god drive i Område Øst 2 om dagen, og villighet til å tjene gruppene på best mulig måte. 

Av aktiviteter i vårt område i sommer, har gruppene arrangert bl.a.: 

• NA Horten Vårslepp 
• NA Kongsberg Øksnetreffet 
• NA Larvik Gon 
• NA Notodden NANO-treff 

 

IKS RKM Område Øst 2 
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Område Midt – ikke levert 

Område Øst – ikke levert 

 
Delegatene 

 

Siden forrige regions møte har delegat og vara pratet i lag ang.deltagelsen i EDM. Og om 

praktiske ting som har med vervet å gjøre. 2 vara har vi ikke hatt noe kontakt med eller blitt 

kontaktet av. Vi har ikke så mye å rapportere fra oss ift.vervet. Det er spennende å gjøre 

service og vi føler at vi har en god dialog i lag. Vi hadde ønsket at flere hadde satt seg inn i 

hva vi gjør, og at flere gjerne kommer med spørsmål om hva vi driver med lengre nede i 

strukturen.  Vi som delegater sitter på ganske mye kunnskap om både service og service 

struktur, bruk oss mer. 

Vi opplever til tider at noen er veldig kritiske til oss, om både pengebruk og service 

kompetanse. Dette er trist å møte, da vi tjener regionen og alltid har dette i bakhodet som 

motiver for det vi gjør eller uttaler oss om. Men det er også veldig fint å høre at noen takker 

oss for servicen vi gjør, og backer oss opp når vi sitter i mange timer og dager å 

representerer regionen Norge i utlandet på EDM møter. Noe som kan være utrolig 

drenerende og slitsomt. Så takk til dere. Dere vet hvem dere er. 

Det vil også i de neste årene bli en ganske stor endring i service strukturen i NA som helhet på 

verdens basis. Derfor har vi et viktig spørsmål til gruppene i NA Norge. Det er viktig at vi tar 

med oss svaret fra vår region til Verdens konferansen i april 2016. Spørsmålet er hva ønsker vi 

at strukturen skal være i fremtiden? Vi håper å kunne si litt om dette på regions møtet i oktober 

slik at det kan tas med tilbake til gruppene. 

Rapporten fra Birmingham ligger ved som vedlegg bakerst i samledokumentet. 
 
 
Vi sees i oktober  

Iks, delegat gjengen! 
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Underkomiteer 

Litteraturkomiteen 

Jeg (leder) har dessverre ikke kunnet delta på siste regionsmøte (jobb-kurs-kollisjon), og som 

dere sikkert vet er dette den siste rapporten i innværende periode. Vervet er i oktober satt på 

dagsorden. Derfor vil jeg åpne med en slags avsluttende rapport. Etterfulgt av hva som er nytt 

og økonomisk status for litteraturkomiteen. 

 

Da jeg overtok roret i 2013 var vi; Leder (avtroppende), Nestleder (meg), Kasserer 

(avtroppende), Vara Kasserer (gikk ikke videre som kasserer), Pakke-ansvarlig (avtroppende), 

Pakker (avtroppende) 

For de to siste var det naturlig og tre av både grunnet arbeidsmengden over tid og at vi flyttet 

komiteen fra Hamar (som hadde fått kjenne på arbeidet som en belastning. (Dette er viktig å 

merke seg så man i fremtiden ikke flytter komiteen til et sted der arbeidet vil tilfalle en 

begrenset gruppe medlemmer)). De andre hadde stått vervene sine ut. 

 

Vi fikk tak i noen lokaler og det kunne virke som det var meningen at det skulle være i 

Lierbyen. Jeg var rundt i store deler av drammen og der jeg var var det ikke meningen av vi 

skulle få leie. Det gikk veldig greit helt til jeg fortalte hvem vi var. Eiendomsmeglere og 

bygårdseiere i Drammen har svekket tillit til narkomane. Han vi leier av i dag bryr seg ikke om 

historiene våre, han ser oss for det vi gjør, og som ressurser i samfunnet. Men han har til dags 

dato ikke sendt regning for leie. Noe jeg har purret på. I den offisielle overdragelsen av 

nøkkelansvaret vi jeg ta dette opp på nytt. 

 

Vi fikk omsider kommet ajour med alle bestillingene i innboksen og begynt og sortere 

flyttelasset. De første ukene var det bare meg. 5timer 4 ganger i uka. Mye nytt, vi fikk avholdt 

komiteemøte en pakker meldte seg. Det var Kine, min samboer som har vært til stor hjelp som 

pakkeansvarlig for komiteen, så var det bare halvparten så mye å gjøre. Det kom flere til, men 

de fleste av dem som sa de skulle komme før vi flyttet dukket aldri opp. Og de som kom, kom 

fra Gvarv i Telemark og Sandefjord i Vestfold. Det var jo ikke akkurat kortreist service. Og 

ikke var vi spesielt populære på møtene heller. Så jeg skjønner at de ikke kom strømmende. De 

som kom var imidlertid av den grenseløst villige typen. Jeg tror ikke på flaks. Tidligere leder 

valgte å stille som kasserer, og ble valgt på regionsmøte på tross av lang reisevei, han gjorde 

oppmerksom på at han hadde lite kompetanse på jobben, men var villig til å gjøre den, 

komiteen og regionen var i en posisjon der det var en villig og 4 mnd til neste valg. Han var 

den som hadde erfaring fra komiteearbeidet, en superselger og en ressurs for komiteen. At han 

ble valgt på daværende tidspunkt var helt avgjørende, litteraturkomiteen måtte stengt uten 
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kasserer. I tillegg er han mye av grunnen til at komiteen har utviklet seg til det den er i dag. Vi 

har kommet et kjempeskritt i riktig retning når det gjelder å få inn pengene folk skylder. Det 

har blitt lagt ned en vanvittig innsats. 

 

Det er mange jeg er takknemlig ovenfor. I dag består komiteen av to separate pakkelag, vi har 

gjort om så det er to pakkeansvarlige med hver son vara, de skal i teorien dele på et pool med 

pakkere som skal rullere. Her mangler det litt strukturering. 

Vi har Leder, nestleder, kasserer og sekretær. Og mange har vært med og pakke reise på 

konventer og spre budskapet i fysisk form, jeg vil takke alle dere for samarbeidet det har vært 

en reise. Vi har sammen solgt over 8000 hvite nøkkelringer, over 1000 6. utgave basic text. 

641 1års mynter. Det er ganske rått er det. 700 fakturaer. Det er ca en om dagen. Jeg er litt stolt 

av at jeg har stått i det. Jeg har både vært skuffa, fortvilet og forbanna, men stort sett gleder jeg 

meg over engasjementet, og over at jeg ikke er aleine. Mye fine folk har dukket opp på døra. 

Det er helt fantastisk. 
 
 
Vi har en del bi og triplated mynter på lager. Det tilsvarer ca 200 000kr, dette bør vi forhandle 

oss frem til en returordning på, og henviste medlemmene til og kjøpe dette direkte fra WSO. Vi 

selger veldig lite av dem. Det er de samme vi selger og lageret er så godt som statisk med 

unntak av de mest populære som vi i en slags ambivalens tillater at vi er tomme for, i håp om at 

vi skal få solgt en annen i stedet. Jeg vil våge og konstatere at prosjektet har slått feil. Å la dem 

ligge på lager er etter min mening ikke noen god løsning. Allerede nå er en ny type mynt på vei 

inn. De er enda kulere (selvfølgelig) og skiller seg helt fra de fargede triplated myntene. En 

 

løsning på problemet kan for eksempel være, et bidrag fra nanorge hvis vi sender dem i retur 

uten refusjon, eller at vi sender dem til bake og ber om å få tilbake noe, det finner dere ut av. 

 

Jeg vil avslutte med å si et par ord om kritikken av økonomistyringen og regnskapet. Jeg med 

flere har ofret relativt mye for å få det til å fungere. Vi har selvfølgelig gjort så godt vi kunne 

alle sammen. Vi ble ikke stilt disse kravene da vi tiltrådte vervene våre. Hvis dere mener det er 

å forvente en høy standard, må dere i større grad overveie kvalifikasjonene ved valg av leder  

og kasserer. Kasserervalget er flyttet til regionsmøte nettopp på grunn av at regionen skal ta del 

i dette ansvaret. Jeg har ikke hatt kompetanse og i så måte vært nødt til å vokse på meg vervet. 

 

Om det blir nedsatt en gruppe for å gjøre ettersyn, så vil vi gjøre fakturaprogrammet og 

permene tilgjengelig. Jeg er ganske sikker på at dere finner flere feil. Jeg liker at vi har 

medlemmer med kompetanse på området. Og enda bedre at de har engasjement for service 

strukturen. Vi trenger dere. Jeg mener at i den Norske delen av service strukturen har vi ikke 
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råd til å drive med opposisjonsarbeid (det har jeg opplevd litt av), jeg sier ikke at det er sånn 

nå, men vi inviterer dere til å samarbeide med komiteen. På hvilken måte man sammen best 

skal bruke ressursene vi er, er jo opp til gruppene. Hjelp oss gjerne å høste erfaringer så vi kan 

forbedre oss. Det er på oktobermøte ledig verv som Leder og vara kasserer hos oss. (Vi har 

nestleder som kanskje ønsker å stille til valg, i så fall er det nestleder som blir ledig). 

 

Daglig drift 

Varer er bestilt; vi har fått feil i mai så nå er vi tomme for flere mynter. Vi håper å ha Å leve 

rusfri til salg på konventet i Oslo. Da kjører jeg inn alt vi har. grupper og privatpersoner 

henvises til og handle der. førstemann til mølla. Vi vet ikke hva vi får. Men vi har bestilt 400. 

 

Kassererrapport for perioden 1.1.-31.8.2015 
Kjære region: jeg skjønner at jeg gikk glipp av et spennende regionsmøte i Harstad, men gleder 

meg til å møte dere her i Oslo! 

Vedlagt er oversikt over: 

salg hittil i år (nesten 300.000,-) 

utbetalinger foretatt i perioden 1.1.-31.8.15 (ca. 240.000) 

tallene ift budsjett 

 

Vi ligger under målet for utgifter (det er bra), og noe under for salgsbudsjett (men målet var 

ambisiøst). Vi har tidligere sendt 50.000 til regionen (budsjettert med ca. 9000) og har vedtatt i 

august å sende videre kr. 100.000,-. Det er gledelig å se at mange gamle utestående er nå 

betalte. Komiteen jobber med mulige løsninger for webshop, men vi har ikke landet på noe 

konkret ennå. Jeg vil takke for samarbeid i komiteen, samt ellers i tjenestestruktur og 

felleskapet for øvrig – det gjør det enkelt å gjøre tjeneste. Vi holder på med rekruttering til 

varakassererverv, men er også takknemlige for innspill fra dere om mulige kandidater! Dersom 

det er noen gode som dere kjenner til, si gjerne fra ☺. 
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Salg hittil i år (1.1.-31.8.): 
 

Brosjyrer: kr. 24 475 

Bøker: Kr. 125 650 

Nøkkelringer: kr. 50 820 

Mynter: kr. 50 050 

Engelsk litteratur: kr. 5 135 

Plakater: kr 880 

Diverse: kr. 2 842 

Brosjyrer/hefter kr. 8 075 

Lydbøker/CD kr. 180 

Frakt kr. _ 25 104 

Total kr. _ 293 511 
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Utbetalinger og budsjett hittil i år 
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I kjærlig tjeneste, Leder og Kasserer 

Na Norge Litteraturkomiteen 

 

Oversettelseskomiteen 

Nå er Leve Rusfri- reisen fortsetter endelig trykket på norsk :-). Den er i skrivende stund ennå 

ikke kommet på lager hos litteraturkomiteen, men de har bestilt den. Vi har nå fått kasserer, 

men mangler fortsatt sekretær. 

 

Prosjektene som er i gang(og som dermed blir vår arbeidsplan/prioriteringsliste for 2016) er 

følgende: 

Revidering av konseptene. 

Revidering av Det virker- Hvordan og Hvorfor. 

Oversettelse av den nye tradisjonsboka. 

 

Lista er satt opp på grunnlag av servicevillighet til oppdragene og hva vi har fått «klarsignal» 

til å sette i gang med fra WSO translations. 

 

IKT - leder oversettelse 



13  

Web-komiteen 

På siste komitémøte var vi fem stykker hvorav to har verv i komiteen. Vi har ledig verv som 

nestleder, sekretær og koordinator. Fem medlemmer i komiteen er et passende antall i forhold 

til arbeidsoppgavene vi har. Det hadde vært ønskelig og fått på plass en nestleder da jeg bare 

har ett år igjen av vervet. 

Vi har etter forrige regionsmøte fortsatt med utvikling og oppdatering av hjemmesiden og har 
etter innspill fra medlemmer foretatt noen endringer og opprettet nye sider. 

 

● Det er plassert en knapp som heter “Print” øverst på resultatsiden ved møtesøk. Dette er en 
print-funksjon slik at møtelisten kan skrives ut i ett lettleselig format. 

 
● Vi har opprettet en arkivside, inne på NA Region Norges serviceside, hvor vi legger ut 

samledokumenter og referater fra regionsmøtene. Der ligger det nå dokumenter tilbake til 
januar 2013. 

 
● «Bare for i dag» - siden er oppdatert og viser nå kun “Bare for i dag” i 100% bredde (uten 

sidemenyen). Dette gjør den mer leservennlig på flere plattformer. 
 

● NA-Telefonen har fått egen serviceside. 
 

Pengebruken i webkomiteen har vært lavere enn vi budsjetterte med for 2015 så vi har redusert 

budsjettet vesentlig for 2016. Vi skal blant annet nedgradere server abonnementet hos 

webhosting leverandøren til en rimeligere løsning og vi antar at utgifter til 

webutvikling/support av hjemmesida blir betydelig lavere ettersom utviklingsdelen for det 

meste er ferdig utført. 

 

Nye NA Grupper registrert siden forrige regionsmøte: 

NA Volda 

NA Sunndal 

Gjør det enkelt gruppa (Moss) 

NA English Meeting 

Det er p.d.d. 141 registrerte møter I Region Norge. 
 
 
Vi ønsker å forbedre og utvikle oss, så dersom noen har forslag til nettsiden er det bare å sende 

oss en epost på webmaster@nanorge.org 
 

IKS, Leder Webkomiteen 

mailto:webmaster@nanorge.org
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Rapport FU oktober 2015 
 

Hei 
 

Fu har ikke hatt noen workshop eller læredager siden sist. Vi har hatt noen henvendelser på telefon 
angående oppstart av nye gruppe noen hioi spørsmål o.l 

 

Leder og nestleder har i privat regi vært på ECCNA 2015 og deltatt på FU wokshops der. 
 

Vi har diskutert tilbakemelding på siste regionsmøte om mer utfyllende referat fra læredager og 
workshops. Vi skal prøve å få til det. 

 

Angående: 
 

”6. Planning Basic – 1 times videre arbeid 10. Betrodde tjener av tjenesteorganet har regelmessig samhandling med fagfolk i 
samfunnet som samhandler med rusavhengige. 

 
MÅL: Vi skal kommunisere med fagfolk. Hva er ressursene våre? FU, litteraturkomiteen, telefonkomiteen, OI OG HI. Hvordan 
bruker vi ressursene våre? FU kan ta på seg å koordinere hvilke ruskonferanser som kommer, der vi burde vært representert. 
Fagrådet har konferanser. OI kunne også vært representert på regionsnivå også.” 

 
Jeg er i startgropen på dette å trenger hjelp av dere, hvis noen har ideer og tanker rundt dette vil jeg 
gjerne høre fra dere. 

 
 

Leder stiller til gjenvalg for en ny periode. 
 
 
 

Iks Anders 
 
 
 

Telefonkomiteen – ikke levert 
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Arbeidsgruppe for Europakonvent iNorge: 
 
 

Arbeidsgruppen for europakonvent i Norge har siden sist regionsmøte avholdt tre møter, 

foruten utstrakt kontakt på telefon & mail. Innsatsen og villigheten har vært formidabel, og 

resulterte i et bud på ECCNA 2017. Budet ligger vedlagt i power point format. -> kommentar: 

sekretær fikk ikke lastet ned filen, og dermed heller ikke lagt den ved som vedlegg. Ta kontakt 

med regionen dersom dere ønsker å se på budet. 

Vi tapte budrunden med en stemme til fordel for Portugal og således har vi ennå ikke lykkes 

med målsetningen i å være vertskap for et europakonvent. 

Totalregningen fra oppstart av arbeidsgruppen frem til vi var klare for å legge frem bud var 

7.549,- kr. 1.450,- kr av dette utgjør kostnader til trykking av bud, mens resterende er 

kjøregodtgjørelse. 

 

Arbeidsgruppen for europakonvent i Norge teller 18 medlemmer som hver for seg har bidratt 

til en lærerik og fantastisk prosess. Siden 16./8. har arbeidsgruppen ligget brakk i påvente av 

regionens ønske om hvorvidt vi opprettholder arbeidet, eller om skal avvikle. 

 

Takk til regionen for muligheten til å tjene fellesskapet på denne måten! 

IKT 

 
 

Oversikt over vedlegg til Samledokumentet: 
Leder: 

 

Agenda (neste side) 

Kasserer: 

Regnskap Na Region Norge 2015.xls 

Budsjettforslag 2016.xls 

Delegatene: EDM Birmingham 2015 (sist i samledokumentet) 
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VEDLEGG: 
 

Agenda til Regionsmøte 10 oktober 2015 
 

Stille stund for å minne oss på hvem vi tjener, 12 tradisjoner leses, Visjonen for service 

leses, 12 konsepter leses, Er det noen som har noe å lese eller framføre? , Gjennomgang 

og godkjenning av dagsorden. 

Post: 

Referat fra forrige møte 

Spørsmål og svar 
Her kommer spørsmål og spesielle ting fra underkomiteer og områder. 

Valg i NA Regionen Norge. 
1. Nestleder for Regionen 
2. Leder FU (leder stiller til gjenvalg, men andre nominerte er uansett velkommen til å 

stille) 
3. Leder litteratur 
4. Sekretær? 
5. Vara sekretær 
6. Noen andre? 

Økonomi 
7. Budsjett 2016 
8. Regnskap 2015? 

Saker fra forrige møte 
9. Revisjons komité for litteratur komiteen. 
10. OSSK stiller med nominerte 
11. Sak fra Telefonkomiteen: Revidert budsjett og ny telefonløsning; Vi søker av dette 

med en  tilleggsbevilgning på: 12.374,- og mulighet til å oppdatere telefontjenesten i 
henhold til  forslaget. Se vedlegg fra telefonkomiteen som ble sendt ut på sist møte i 
Harstad. 

12. Tilbakemelding fra gruppene ang. brevet som ble sendt ut fra aktivitetskomiteen 
ang. bragdøya 

13. Tilbakemelding fra gruppene om vi ønsker en form av sensur på dokumenter som 
legges ut på NA Norge regionens webside 

Nye saker til dette møtet 
Kan ikke se at det er sendt inn noen enda 

Planning Basic fortsetter 
14. Vi rakk å behandle 2 saker på sist møte i Harstad (punkt 10 og 14) Vi fortsetter med de 

som ikke ble behandlet og evaluerer om det har skjedd noe på punkt 10 og 14 
Jeg har en følelse av at vi behandlet flere, men det er mulig jeg husker feil 

 
 
10. Betrodde tjener av tjenesteorganet har regelmessig samhandling med fagfolk i 
samfunnet som samhandler med rusavhengige. 
MÅL: Vi skal kommunisere med fagfolk. 

Hva er ressursene våre? FU, litteraturkomiteen, telefonkomiteen, OI OG HI.  Hvordan 
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bruker vi ressursene våre? FU kan ta på seg å koordinere hvilke ruskonferanser som 

kommer, der vi burde vært representert. Fagrådet har konferanser. OI kunne også vært 

representert på regionsnivå også. Neste skritt med 

tanke på telefonkomiteen kan være å ha egne linjer i hvert område. Det er behov for  en OI- 

koordinasjon. 

 

14. Tjenesteorganet har etablert nyttige, gjensidige relasjoner i det større  samfunnet. 
Innspill om at dette kanskje ligger på områdenivå. Men bakgrunnen for  spørsmålet er når det 

gjelder kommunikasjon med for eksempel storting og eller  regjering. 

MÅL: Å skape en relasjon til regjering. 
 
 

1. Tjenesteorganet kommuniserer informasjonen effektivt og regelmessig mellom 

tjenesteorganet og gruppene. 

 

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

støttet. (Kommentar: velkomstpakke for nye medlemmer i regionen.) 

 

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

kvalifisert medlem. 

 

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

15. Fagfolk og organisasjoner i det større samfunnet kan lett komme i kontakt med 

NAmedlemmer som er i posisjon til å svare på deres spørsmål eller forespørsler. 

(Kommentar: skulle det vært en egen mail og verv som tok seg av forespørsler til NA via 

mail?). 
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Inkomster 2015 
 

05.01.2015 Tillbakafört fra Oversettelse 0,72 
05.01.2015 Tillbakafört fra Konvent 7,35 
05.01.2015 Tillbakafört fra Telefon 9,22 
05.01.2015 Tillbakafört fra Web 18,03 
05.01.2015 Tillbakafört fra Fu 26,41 
12.01.2015 OSSK 7 trad 60000 
26.01.2015 OÖ2SK 7 trad 20000 
26.01.2015 Litteratur 50000 
11.03.2015 OÖSK 7 Trad 50000 
05.06.2015 7 Trad Na Lilleström 1140 
07.09.2015 7 Trad OMSK 5000 
08.09.2015 Tillbakafört delegat 689 

   
Sum  186890,7 

 
Utgifter 2015 

 
20.01.2015 Oversettelse 2/3 8400 
20.01.2015 Telefon 2/3 12880 
20.01.2015 Web 2/3 20200 
20.01.2015 Fu 2/3 38600 
03.02.2015 Svea Inkasso, postbox leie 2162,85 
16.02.2015 Mat Regionsmöte i Oslo 718 
16.02.2015 Kasserer 1334 
16.02.2015 Ev Europakonvent komitee 1610 
18.02.2015 Vara Kasserer 1388 
18.02.2015 Ev Europakonvent komitee 1396 
18.02.2015 EDM 75536 
18.02.2015 WSO 176251 
27.02.2015 Vara Sek, flyg Harstad 2238 
27.02.2015 Vara Delegat 13300 
11.05.2015 Kirklig fellesråd i Oslo 5000 
19.05.2015 Delegat 10000 
20.05.2015 Oversettelse 1/3 4199 
20.05.2015 Telefon 1/3 6440 
20.05.2015 Web 1/3 10100 
20.05.2015 Fu 1/3 19400 
27.05.2015 2 vara delegat 5500 
10.07.2015 Vara Sek Harstad 2340 
07.08.2015 Ev Europakonvent komitee 1204 
19.08.2015 Ev Europakonvent komitee 1897 
21.08.2015 Ev Europakonvent komitee 1450 
04.09.2015 Vara Delegat 6700 

   
Sum  430243,9 
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Budsjett 2015  

Hva UT  INN UT  INN 

       
       
Bidrag fra områder   kr 150 000,00   kr 136 040,00 
Litteratur salg   kr 85 000,00   kr 50 000,00 
Leder kr 10 000,00   kr 0,00   
Nestleder kr 13 000,00   kr 0,00   
Sekretær kr 5 000,00   kr 0,00   
Kasserer kr 5 000,00   kr 1 334,00   
Vara- sekretær kr 5 000,00   kr 4 578,00   
Vara- kasserer kr 5 000,00   kr 1 388,00   
Delegat kr 21 000,00   kr 9 311,00   
Vara- delegat kr 20 000,00   kr 20 000,00   
2. vara- delegat kr 5 000,00   kr 5 500,00   
Telefonkom. kr 19 320,00   kr 19 320,00   
Webkom. kr 30 300,00   kr 30 300,00   
Oversettelseskom. kr 12 599,00   kr 12 599,00   
Fellesskapsutv.kom. kr 58 000,00   kr 58 000,00   
Postboks kr 1 200,00   kr 2 162,85   
Lokaler kr 10 000,00   kr 5 718,00   
Service konferanse kr 30 000,00  kr 30 000,00 kr 30 000,00  kr 30 000,00 
Regions konvent kr 0,00   kr 0,00   
Støtte ubemidl. Områder kr 0,00   kr 0,00   
Ev Europakonvent    kr 7 557,00   
Totalt kr 250 419,00  kr 265 000,00 kr 207 767,85  kr 216 040,00 

       
Resultat   kr 14 581,00   kr 8 272,15 
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Budsjett 2016 
Hva UT INN 

   
   

Bidrag fra områder * kr 150 000,00 
Litteratur salg  kr 8 892,00 
Leder kr 7 000,00  

Nestleder kr 7 000,00  * 
Sekretær kr 7 000,00  * 
Kasserer kr 7 000,00  

Vara- sekretær kr 7 000,00  * 
Vara- kasserer kr 3 396,00  

Delegat kr 38 400,00  

Vara- delegat kr 37 110,00  

2. vara- delegat kr 3 600,00  

Telefonkom. kr 19 320,00  * 
Webkom. kr 15 300,00  

Oversettelseskom. kr 10 792,00  

Fellesskapsutv.kom. kr 58 000,00  

Postboks kr 1 200,00  

Lokaler kr 10 000,00  

Service konferanse kr 30 000,00 kr 30 000,00 
Regions konvent kr 0,00  

Støtte ubemidl. Områder kr 0,00  

Ev Europakonvent   

Totalt kr 262 118,00 kr 188 892,00 
   

Resultat  kr -73 226,00 
 

 
* Ej fått in budget forslag 
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Vedlegg fra delegatene - EDM Birmingham 2015 
Denne gangen var det avspark i Birmingham. 

Møtet åpnes som vanlig med en stille stund etterfulgt av konseptene og bare for i dag på 

engelsk. Alltid før møtet åpnes er det en som har erfaring en tid i EDM som deler sine følelser 

om å gjøre service der. 

Agendaen ble godkjent og vi startet med spørsmål/problemstillingene fra regionene. Dette er 

genialt da andre regioner ofte har erfaring med de samme problemstillingene og deler løsning. 

Stort sett hele 1 dag dreiet seg om spørsmål-svar. Kun avbrutt av nyeste rapport fra Becky som 

jobber for NA WORLD SERVICE. Hun ga også 4 eksemplarer til oss fra Norge av den nyeste 

oversatte boken ‘’living clean’’ som på norske heter ‘’å leve rusfri’’. 

Dag 2 

Hele dagen dreier seg om det viktigste vi gjør i NA og spesielt i EDM. Å bringe budskapet 

videre til den rusavhengige som fremdeles trenger det. Her er det ‘’task teams’’ bestående av 

delegater som gjør service og reiser og holder workshops for andre regioner om spesifikke 

temaer. De som har vært ute å gjort 12 trinns arbeid rapporterte om dette. Og fortalte om hva 

som var utfordringer og hadde endret seg i den regionen de var i og hvordan EDM kunne bidra. 

Blant annet Bulgaria som sliter med medlems tallet og vet lite om hva NA er. Og Monte Negro 

som er den største området i den adriatiske regionen. De ønsker virkelig at medlemmer rundt i 

verden kommer å besøker dem å hjelper dem å bygge opp felleskapet. Etterpå hadde FU en 

workshop hvor vi ble delt inn i grupper for å løse en problemstilling vi selv kunne finne på som 

var relevant for en region. Som er en prosess i 5 deler. Etterfulgt av nok en workshop hvor 

fokuset var ‘’ hvordan møte medlemmer som går på medisiner ( anti-depresiva) eller DRT ( 

Drug replacement therapy ) som Metadon, Subutex etc… 

Deretter pratet vi rundt om vise sekretær og vise kasserer skulle få finansiert sin reise til 1  

EDM for å lære mer om vervet. Slik det er i dag så er ikke vise representantene betalt for. 17 av 

regionene var for 7 avsto og 1 sterkt imot å betale for vise vervet til 1 møte. Hvor personen 

skulle stille til valg. 

Dag 3 

Dagen startet med en diskusjon rundt hvordan vi skulle representere europa på verdens 
konferansen. 

Også ble det poengtert viktigheten av PR ( public relations ) og da inn mot stat. En arbeids 

gruppe av delegater bestående i EDM har vært i kontakt med EU Parlamentet, som har åpnet 

dørene for oss. Men vi må ha en plan på hva vi skal gjøre/presentere der. Det har også vært 

mye fokus på viktigheten av å nå ut til profesjonelle, da majoriteten som kommer til NA 

kommer gjennom behandling, terapeuter, eller andre institusjoner. Derfor er det enighet i EDM 
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også invitere profesjonelle til arrangementer i NA. Hadde det ikke vært for de profesjonelle så 

hadde ikke NA vært så store i dag. Dette er ifølge en undersøkelse som har vært utført i regi av 

WSO. Det er også en egen undersøkelse som vi har som vi vil bruke i Europa, som er viktig å 

ha i presentasjoner for profesjonelle. De vil se resultater og har ofte spørsmål som er knyttet til 

spørre undersøkelsen. På den måten kan vi vise mangfoldet i NA. Spørre undersøkelsen ligger 

på nettsiden: edmna.org 

Deretter hadde arbeidsgruppen som jobbet med retningslinjer for sosiale media en rapport om 

hva de hadde kommet frem til. Blant annet hva med personlige bilder i Na-sammenheng. 

Facebook, arrangementer etc. Alle disser rapportene ligger ved som vedlegg i denne rapporten. 
 
 
 
Dag 4 

Vi startet dagen på vanlig måte før vi hadde en diskusjon på hvilket domenenavn vi skulle 

bruke i fremtiden for konvent/konferansen, etter noen forslag og litt frem og tilbake landet vi 

på www.eccna.eu 

Så var det kasserapport se i referatet fra sommer EDM som vil bli lagt til hvis dere vil se 
tallene. 

Da var vi fremme ved dagens høydepunkt nemlig bud på eccna 2017 hvor som kjent Norge 

hadde et bud med i konkurranse med Portugal 

Varadelegaten presenterte budet fra Norge for komiteen og etter at Portugal hadde lagt frem 

sitt, ble det en spennende opptelling av stemmer hvor det til slutt viste seg at Portugal vant 

budet med 1 stemme. 

Bud på vinter EDM 2017 ble utsatt til møte på Island, det ble også bud på de Europeiske 

lærerdagene. 

Etter pausen var det valg på betrodde tjenere, det var fire posisjoner til valg og alle disse fikk 

sine betrodde tjenere. Det interessante ved denne prosessen var at salen måtte tømmes for 

observatører under valget slik at det ikke skulle komme ut hva som ble sagt om hvem. 

Så var det gjennomgang av det vi hadde gjort under disse fire dagene før vi som vanlig 

avsluttet hele seansen med Fotosesjon på utsiden 

Vi vil takke for muligheten vi får til å representere Norge på disse møtene, så ønsker vi at vi i 

regionen Norge setter oss inn i hva som foregår utenfor landegrensene våre og aktivt deltar i 

beslutningsprosessene som foregår. 

Takk for oss i denne omgang 

Bill & Ketil. 

http://www.eccna.eu/
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