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Referat fra regionsmøte i Oslo 10.10.2015 

Presentasjonsrunde:  

36 Stykker tilstede: Leder, kasserer, varakasserer, avtroppende leder litteraturkomiteen, 

nestleder litteraturkomiteen, kasserer litteraturkomiteen, leder servicekonferansen, leder 

FU, nesteleder FU, leder telefonkomiteen, kasserer telefonkomiteen, sekretær 

telefonkomiteen, delegat, varadelegat, 2. varadelegat, leder oversettelseskomiteen, 

nestleder oversettelseskomiteen, RKM og vara RKM område øst 2, RKM og vara RKM 

område midt, RKM og vara RKM område vest,  RKM og vara RKM område nord, RKM område 

sør, RKM område øst, 1 stiller til valg, 4-6 observatører og nyvalgt sekretær. 

 

Stille stund 

12 tradisjoner lest 

Visjoner for service lest 

12 konsepter lest 

Er det noen som har noe å lese eller framføre?  Ja leder i FU leser fra «bare for i dag» for 

11.september. 

Gjennomgang og godkjenning av dagsorden 

Dagsorden godkjent med endring på rekkefølge av ett valg, da en person er møtt opp  for å 

stille til valg som sekretær, og gruppesamvittigheten tilsier at vi kunne framskynde valget for 

å få sekretær på plass.  

Sekretær valgt. 

Post: Regninger fra tele- 2, overlevert til kasserer på slutten av møtet. 

Referat: Fra sist godkjent, men det kommenteres at rapporten fra 2.varadelegat som kom 
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som ett vedlegg, ikke var i samsvar med den rapporten som ble avlagt på forrige møte.  

 

 

Dagsorden: 

Saker: 

 

Spørsmål og svar 

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

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

rapportene, dette har blitt en uvane.  

 

Feil rapport ligger ved fra ONSK 

Sak om servicekonferansen 2018 utgår, har for få ressurser. 

Spørsmål fra leder; hvilken rekkefølge skal vi rapportere i? 

Kommentar/ svar: Styrekomite først. Leder spør om alle har lest rapportene og spør 

så videre om det er noen spørsmål eller kommentarer til hvert enkelt område sin 

rapport. 

(Så braker det løs) 

Spørsmål til kasserer: Hvordan får man utbetalt budsjett? 

Svar: Det skjer på 2 måter, til komiteer skjer 1/3 av utbetalingen på starten av 

budsjettåret og resten for hvert kvartal. Og den andre måten er ved å levere 

kvittering og regnskap for utgift og få utbetalt på etterskudd.  På spørsmål om hvor 

lenge sånt arkiverer er svaret, en stund, men ikke evig. 

Kommentar til BUDSJETT 

Vi må tenke på de ulike postene når vi setter opp budsjett for de ulike komiteene, 

ikke bare kopiere fjorårets tall. Det er viktig med erfaringer. 

 

Delegatene:   
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Retningslinjer for sosiale medier er ikke ferdig.  

Hva ønsker vi at service skal være? – Kommer som tema på servicekonferansen 

Delegaten trenger innspill fra oss medlemmer i fellesskapet, det er rom for 

observatører på EDM. 

Spørsmål om hvorfor salen blir tømt for folk under valg? 

Svar: Komiteen ville ikke at noen, eller alle skulle høre hva som ble sagt om den som 

stilte til valg. En veldig betent sak. ALLE ble bedt spesielt om å holde alle opplysninger 

om denne personen innenfor dette rommet. 

Delegatene har en sak de ønsker å stille på EDM: 

- Hvilken praksis har andre regioner når det gjelder å invitere institusjoner til sine 

arrangementer? 

- Kommentar: Spesifiser om det er erfaringer på om behandlingsvirksomhet er greit 

under arrangementet og hva er praksisen rundt invitasjoner? 

- Hvor mye penger genererer litteraturen i andre regioner? 

EDM holdes helga før regionsmøtet i februar så saker og innspill til delegatene er 

velkomne innen siste dag i januar 2016. 

VI TAKKER DELEGATENE FOR VELDIG BRA SERVICE! 

TELEFONKOMITEEN 

Spørsmål: Kan man sette opp NA- telefonen som kontakttelefon ved arrangement? 

Svar: Ja om telefonkomiteen er godt informert er det mulig. 

Spørsmål om hva gjelder den saken som omhandler politianmeldelse? 

 

Svar: En person ringte inn og innrømte kriminelle handliger og planlegging av nye. 

Det er straffbart å sitte med slik informasjon, men det kan bli vanskelig i forhold til 

anonymiteten om saken kommer opp i media. Telefonkomiteen har hatt kontakt med 
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NAWS og erfarne medlemmer om denne saken. Telefonkomiteen legger stor vekt på 

at telefonvaktene skal tas godt vare på. 

Spørsmål: Hvor stor pågang har telefonkomiteen? 

Svar: 2,3 samtaler per vakt. Nummeret er for dårlig kjent, vi oppfordrer til å pumpe ut 

visittkort. Vi skal ikke være så redd for om visittkortet havner i rennestein, for det kan 

være han eller hun som sitter med nesa ned der, som trenger å få øye på dette. 

Spørsmål: Hvordan skal områdene få tak i 12.trinnsfrivillige?  

Svar: RKM deler ut lister i områdene, samler inn og gir til telefonkomiteen. 

NB! Det går også an og maile til telefon@nanorge.org og melde seg som 12 

trinnsfrivillige.  

Spørsmål om hvorfor de har tenkt at 10 telefoner er reelt? Er ikke 6 telefoner, 1 per 

område mer praktisk? 

Svar: Med tanke på avstandene i områdene er det bedre å plassere en telefon i 

Bergen og en i Stavanger, og en Alta og en i Harstad for eksempel. 

Tilbakemelding om at det er fint at telefonkomiteen vil spre telefonen til alle 

områdene.  

Spørsmål: Har dere tenkt på flere måter å promotere telefonkomiteen på? 

Svar: JA! Stikkord: Kommunikasjon med samfunnet! 

Tilbakemeldinger på at det finnes flere alternativ til telefoni, flere simkort på ett 

abonnement osv. 

Spørsmål: Går det an å holde telefonen innenfor 2 områder fast? Det må finnes noen 

kreative løsninger her. 

Telefonlistene med 12. trinnsfrivillige kan ikke sendes rundt med post, hvis sekretær 

husker og forstår riktig. 

Spørsmål om vi kan skaffe erfaringer fra andre regioner på dette?  

mailto:telefon@nanorge.org
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Tilbakemeldinger til komiteen om bra jobb, og vi takker dere for servicen dere gjør. 

 

OVERSETTELSESKOMITEEN 

Gratulerer med ny oversettelse av «å lever rusfri»! 

Veldig kult at vi sammen med Spania er de første som har oversatt denne. 

Spørsmål: Hvordan vet dere hva som skal oversettes, hvem bestemmer dette? 

Svar: Vi følger en arbeidsplan som er i samsvar med retningslinjer fra WSO. Men 

regionen kan komme med ønsker. Vi samarbeider. 

Oversettelseskomiteen sier ikke nei til å oversette om noen kommer og er 

servicevillige, med ett brennende ønsker og er villige til å være med og gjøre 

servicen. 

 

FELLESKAPSUTVIKLINGSKOMITEEN 

Det jobbes med å ferdigstille en brosjyre som heter «offentlige relasjoner». Når det 

gjelder å koordinere arbeid mellom HI, OI og FU, ber FU alle RKM ene om å sende 

mail til FU med kontaktopplysninger på de som er ledere i HI og OI i deres område. 

Tilbakemelding på referat fra forrige møte, det burde stå storting og ikke regjerning 

på den saken der vi snakket om å utvikle ett samarbeid med det offentlige 

samfunnet. 

 

Referat etter lunsj 

Liste over kommende juni  regionsmøter neste 5 år: 2016 Område sør 2017 

Område vest 2018 Område midt 2019 Område øst 2 2020 Område nord. 

 

 Rapportering område øst 2. 
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 Spørsmål & svar: Område sender økonomiske midler til WSO. Hvorfor? 

Område har over lengre tid hatt en intern strid om pengebruk i regionen, og 

sendte derfor midler for å «bli kvitt mye penger». Det foreligger generelt 

misnøye vedrørende pengebruk i strukturen. Dialog rundt rykter, og måter å 

motarbeide dette. Fint at område øst 2 er representert på regionen. Område 

midt: Spørsmål & svar: Kudos for å avholde områdemøter på skype. 

Nysgjerrighet på å høste av erfaringer fra dette.  

 

Område vest: 

 Spørsmål & svar: Takk fra telefonkomite for villighet. Område nord: 

 Spørsmål & svar: Kudos for å arrangere områdekonvent samt internasjonale 

«flyers» Område sør Spørsmål & svar: Savner også positive tilbakemeldinger. 

Positivt med struktur og oppfordring om å hjelpe hverandre. Flere forslag om 

samarbeid på tvers av områdene. 

 

 Område øst Spørsmål & svar:  

Spørsmål vedr pålegg om å budsjettere med «null budsjett». Presisering av at 

det er gammelt vedtak om «null budsjett» som ikke lenger har gyldighet da 

de også budsjetterer med overskudd på 40.000,- fra dette konvent. Ta med 

tilbake til området spørsmål rundt grunnlaget for «null budsjett». Erfaringer 

ble delt. Takk for lån av lokaler til regionsmøte. Ny bok kommer i 

bestillingslister snarlig. De som har bestilt allerede på mail el.l. vil ikke motta 

denne uten å bestille på nytt. 

LITTERATURKOMITEEN 

Spørsmål: Hva skal « å leve rusfri» koste? 

Svar: Hvis litteraturkomiteen skal følge regionens retningslinjer kommer alle 

bøker til å koste 150,- unntatt Basic text som kommer på 200,- 

Spørsmål: Skal dette ut i gruppene? 

Svar: Nei, vi har retningslinjer på dette, bruk dem. 

Når det gjelde pris på en basispakke, er det vedtak på at den skal være 

billigere. 

Prisene på litteraturen blir revidert etter retningslinjene fra region. 
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Spørsmål: Hva skjedde med nettbutikk? 

Svar: Det falt i grus pga. regnskapsprogrammet som ikke klarer å beregne 

frakt. Og vi har jo i prinsippet en nettbutikk i dag, det er bare den excel fila 

som er litt gammeldags. 

Sak til neste gang? Hva gjør vi med myntene? 

Tilbakemeldinger på at litteraturkomiteen må fortsette med den gode jobben 

de gjør. Å la de som arrangerer konvent selge litteraturen, gjør at vi går i 

overskudd. Det krever ett tett samarbeid med arrangøren. Bra jobba! 

Glimrende!  Og vi takker for servicen og avtroppende leder får en velfortjent 

applaus. 

 

SERVICEKONFERANSEN 

Beklager at rapport ikke er sendt ut i forkant av møte. 

Alle verv i komiteen er besatt. Program er snekret  og budsjett er klart. 

Underkomiteer er satt. Trenger andres erfaringer på hvordan ta kontakt med 

potensielle utleiere. 

Møte i komiteen i dette rommet i dag kl. 16.00. Alle er velkomne til å 

observere om de ikke er medlemmer i område vest. 

 

 

 

EUROPAKONVENTKOMITE 

Tilbakemelding på at komiteen sendte ut budsjettforslag på ECCNA 2017 før 

det var avklar med gruppene. Rapporten fra regionsmøte i februar sa 2017, 

ikke 2016.. Og at komiteen avvikles om vi ikke fikk budet gjennom. 

Mange ønsker å fortsette med ett nytt bud. Sak til neste gang og ut til 

gruppene: Skal vi gå inn for å legge inn ett bud på å holde ECCNA 2018? 

Vi tapte budet nå med 2 stemmer og ble oppfordret til å søke igjen. 

 

 

Valg i NA Regionen Norge. 
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a) Varasekretær NA regionen Norge (3 år rusfritid).  

Ingen nominerte.  

b) Nestleder er også ledig. 

Ta med til gruppene at vi trenger disse. 

c) Leder FU 

 Leder er nominert av komiteen og stiller til gjenvalg. Leder presenterer seg 

selv, får spørsmål og sendes på gangen for avstemning. Avstemning: 

Konsensus for gjenvalg. 

d) Leder litteraturkomiteen 

Leder litteratur: Nominasjon fra komite. Presentasjon, NA CV, spørsmål & 

svar, sendes på gangen for avstemning. Avstemning: Konsensus på valg 

 

e) Leder revisjonskomite 

f)  Kandidat fra område sør. Presentasjon, spørsmål og svar. Sendes på gangen 

for avstemning. Debatt rundt revisjonskomiteens mandat. I utgangspunkt for 

å gjennomgå regnskap i litteraturkomite, men kan også omhandle hele 

regionens bruk av midler. Lander på at mandat er begrenset til revisjon av 

litteraturkomite. Avstemning: Enstemmig valgt 

 

 

 

BUDSJETT 2016  

Drøfting rundt vanskeligheter rundt å godkjenne et underskuddsbudsjett. 

Saken går videre til neste møte. Forslag om å gi kasserer mandat til å 

utbatale 1/3 av budsjett i februar. Konsensus for å utbetale 1/3 av budsjett.  

Ønsker fra RKM ene om å legge BUDSJETT som første sak på møtet slik at alle 

er våkne når saken behandles. 

 

 Ny sak til neste gang: Revisjon av regnskap i regionen. 

 

Møtet avsluttes med sinnsrobønn og gjør service, det virker. 

 

Takk for ett fint møte! Neste møte holdes sannsynligvis i Lambertseter kirke lørdag 13. 

februar kl. 11.00 Vel møtt» 
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Oppdatert Loggbok 

 

Gjenstående tjenestetid på verv i regionen: 

Leder, februar 2017 

Nestleder, ledig 

Kasserer, juni 2016 

Vara kasserer, oktober 2016 

Sekretær, oktober 2017 

Vara sekretær, ledig 

Delegaten, juni 2016 

Varadelegat, juni 2016 

2. varadelegat, februar 2017 

Leder Oversettelse, juni 2016 

Leder FU, oktober 2015 

Nestleder FU, oktober 2016 

Leder Litteratur, oktober 2015 

Leder Telefon, februar 2017 

Leder Web, oktober 2016 

 

 

 

SAKER SOM GÅR VIDERE TIL NESTE MØTE; 

 

 Valg; vara sekretær (3 år rusfritid) 

 Forslag til endring i retningslinjene for valg i NA Norge Regionskomite:  

For at noen skal komme i betraktning ved et valg av betrodde tjenere i NA Norge 

Regionskomite må de nomineres. Nominasjonene må komme fra områdene gjennom 

RKMene. Unntaktsvis er dersom det finnes praktiske årsaker til at dette ikke er mulig - 

kandidaten må da sende en tjeneste CV til regionen senest 14 dager før møtet.  

 



Side 10 av 10 
 

 

SAKER SOM OGSÅ SKAL PÅ DAGSORDEN TIL NESTE MØTE; 

 Justering av retningslinjer; Det må inn i retningslinjene at alle sender sine regnskap til 

alle sammen. Kasserer får ansvar for å minne alle på å sende det ut. 

 Bud på ECCNA 2018 

 Planning Basic 

 Revisjon av regnskap i regionen. 

 Sak til neste gang? Hva gjør vi med myntene? 

 Budsjett 

 

 

 

 


