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SAMLEDOKUMENT TIL REGIONSMØTET FEBRUAR 2017 

Rapporter fra tjenestekomiteen: 

Rapport fra Leder 

Da er min periode over og må si at det har vært litt av en reise. Jeg har brutt mye motstand 

på å ha et slikt administrativt verv. Jeg føler selv at det har gått relativt bra, men ser også at 

innsatsen kunne vært bedre på mange områder. 

Til dette møtet har jeg samarbeidet med nestleder og sekretær flere ganger for å få ting på 

stell. 

Jeg må beklage det noe rotete referatet som først ble utgitt. Jeg glemte helt min plikt etter 

sist regionsmøte. 

Jeg hadde en visjon om at vi kunne bruke planning basic for å strukturere oppgavene våre og 

la gruppene møte opp på workshoper på konventer og Servicekonferanser for å prioritere 

hva vi bør jobbe med. Jeg opplever at Regionen sitter som en isolert enhet hvor det er de 

færreste områdene som har en fungerende kommunikasjon mellom oss og gruppene. 

Område sør har kommunisert med sine grupper om at Regionen bør legges ned og det sier jo 

litt om hvor lite fungerende vi er. 

Regionen leverer noen viktige tjenester (ingen nevnt, ingen glemt), men kommunikasjonen 

med gruppene kunne vært så mye bedre med Planning Basic og en liten administrativ 

Regionskomite som delegerte oppgaver til lokale resurser og kommuniserte med 

gruppene/medlemmene på Konventer og Konferanser. 

Det nye servicesystemet kunne også vært utnyttet bedre i forhold til områdene som kunne 

fokusert mer på å utføre oppgaver og samarbeidet gjennom gruppestøtteenheter i stedet 

for å sitte å administrere seg selv. 

Ok, dette ble mye og jeg tenker at det viktigste jeg kan gjøre er å tilfriskne gjennom Tjeneste 

og for å være ærlig så er det der jeg har lært det jeg kan. Nestleder har min fulle støtte og 

tillit som ny leder. 

Jeg vil alltid være tilgjengelig for NA fellesskapet. 

I Kjærlig Tjeneste Per E 



 

 

 

Rapport fra nestleder i NA Region Norge 

I denne perioden har jeg vært i kontakt med flere underkomiteer i Regionen. 

Vært på møte i litteraturkomiteen 01.01.17 i Lier. Det var et fint møte der jeg fikk en større 

innsikt i deres utfordringer. Var med og støttet så godt jeg kunne i de sakene som ble tatt 

opp der. Ser frem mot et godt samarbeide med denne komiteen. 

Sendt ut påminnelse til alle underkomiteer om revidering av budsjettene, slik at vi kanskje 

kan får vedtatt et budsjett for 2917. 

Sendt påminnelse til RKM’ene om den prekære situasjonen i Regionen ved mangel på 

kasserer og vara kasserer. Det hjelper lite med et godkjent budsjett, hvis vi ikke har noen til å 

betale regninger og fordele pengene våre. Det er områdene og fellesskapets oppgave å finne 

en betrodd tjener til disse vervene. 

Har gått igjennom referat med sekretær, vara sekretær og leder, for å forenkle referatet fra 

forrige møte. 

Har satt opp agenda for Regionsmøtet i februar. 

Sendt inn reiseregning for forrige regionsmøte og møtet i litteratur komiteen og fått betaling 

for dette. 

Har forandret kontaktperson for NA Regionen Norge i Brønnøysunds registeret. Nå står jeg, 

Marit, nestleder, som kontaktperson. 

Stiller til valg som leder, med nominasjon fra gruppen min og håper også fra område Øst2, 

men det har fått vært på område møte før denne rapporten blir skrevet. 

Har skrevet resultat regnskap for 2016 og budsjett for 2017. 

Jobbet sammen med leder med Regnskapet for regionen 2016 og budsjettet 2017 

Iks Marit 



 

Sekretær: 

Jeg har siden sist laget referat fra forrige regionsmøte sammen men varasekretær, nestleder 

og leder. Det ble ett rotete referat, jeg beklager dette. Det er fullt mulig jeg har lastet opp 

feil dokument. Jeg har regelmessig sjekket epost, og setter nå sammen dette 

samledokumentet. Jeg lover å sjekke postkassen på Majorstua og leverer posten til noen 

som kommer på regionsmøtet. Jeg kommer til å glimte til med mitt fravær denne gang. Da 

jeg reiser til sydens land for første gang siden 2001. Jeg leverte regnskapet mitt for 2016 til 

daværende varakasserer i oktober.  

Regnskap sekretær 2016: 

Februar: Tur/retur kollektivt til Lambertseter:      60,- 

Juni: Tur/retur Oslo Kristiansand i bil: Leie av bil:    450,- 

        Bompenger:   374,- 

        Kilometer:   698,- 

        Parkering:   176,- 

        Ferge Moss-Horten: 185,- 

        Ferge Horten-Moss: 185,- 

        Diesel:            447,74 

        Kostpenger:      87,- 

Oktober: Tur/retur kollektivt til Lambertseter:      64,- 

(Prisene har gått opp) 

Sum Utgifter:               2726,74   

Budsjett utbetalt:              3120,- 

Differanse inn på regionens konto:            393,26   

NB! Det skal jeg få overført innen møtet i februar! 

 

 

 

 



Varasekretær: 

Rapport fra Vara-Sekretær til NA Region Norge Februar 2017 

Jeg ble valgt inn på Regionens møte i oktober 2016 og skrev her referat sammen Sekretær. I 

denne perioden har jeg gjort meg kjent med rutiner og retningslinjer for vervet. Jeg har 

kommunisert med de andre i  styringskomiteen og redigert referatet. 

Budsjett Varasekretær 2017 

 

 

Rapport fra delegatene: 

Hei alle sammen. 

 

Da er vi klare for et nytt møte i regionen. 

Siden sist møte i oktober har det vel egentlig ikke skjedd så veldig mye 

Vi følger med på epost som 

Vi har hatt jevnlig kontakt på tlf og ellers rundt forbi 

Vi har også hatt et møte sammen der alle vi deltok og vi gikk igjennom hvordan vervene 

fungerer og åssen webmail fungerer. vi sendte også ut et skriv til (alle) hvor vi spurte 

etter saker å ta med til EDM møte i Kiev. 

vi har så langt fått et svar på dette. 

Vi håper på at det dukker opp flere spørsmål på regions møte som vi kan ta med oss dit 

Jeg kommer til å sende ut agendaen for møte i Kiev så fort jeg mottar denne 

 

Ang budsjettet så har jeg sett over det og ikke funnet noen steder å kutte ned foreløpig 

Regionsmøte i Oslo 675,00  kr        

Regionsmøte i Område vest 4 100,00  kr     

Regionsmøte i Oslo 675,00  kr        

kr 5 450,00 0

Resultat kr -5 450,00 kr 0,00



Ting vil kanskje se annerledes ut i regnskapet. 

 

Planer fremover i 2017 

 

Regions møte i Oslo 11/2 delegat + vara + vara2 deltar 

 

EDM møte i Kiev 16-19/2 delegat + vara deltar 

 

Regions møte i område vest 10/6 delegat + vara + vara2 deltar 

 

Eccna i Portugal 21_24/9 delegat + vara deltar 

 

Regions møte i Oslo 14/10 delegat + vara + vara2 deltar 

 

Er det noen spørsmål eller annet bare ta kontakt 

 

Gleder oss til å se dere i Oslo 

Regnskap for varadelegat/Delegat 2016. 

 

EDM Island feb. 2016 

Fly.                                                                                             2020.- 

Reise til/fra flyplasser.                                                             625.-  

Hotell 4 netter.                                                                         3150.-  

Diett 4 døgn.                                                                             1200.-  

Totalt                                                                                          6995.- 

 

Regions møte Oslo feb. 2016.                                                  250.- 

 

Servicekonferanse Bergen mars/april                                        

Fly                                                                                                1750.- 

Reise til/fra flyplasser                                                                 550.-  

Hotell                                                                                          1050.-  

Diett 2 døgn                                                                                 600.- 

Totalt                                                                                          3950.- 



 

WSC Los Angeles april/mai 

Fly                                                                                                7740.- 

Reise til/fra flyplasser                                                                550.- 

Hotell                                                                                          7900.-  

Diett                                                                                            3000.- 

Totalt                                                                                        20190.- 

                                

Regions møte i område sør juni 2016. 

kjøring                                                                           1950.- 

bommer + båt                                                                350.- 

Hotell                                                                               950.- 

Diett                                                                                 600.-  

Totalt                                                                             3630.- 

 

EDM/eccna Paris juli 2016.               

Fly                                                                                   1950.- 

Reise til/fra flyplasser                                                    550.- 

Hotell                                                                              2700.- 

Diett 4 døgn                                                                  1200.-  

Totalt                                                                              6100.- 

 

Regions møte Oslo okt. 2016.                                      250.- 

 

Totalt for 2016                                                         = 41365.- 

Mitt budsjett for 2016 var på                                  41110.- 

Så det ser ut som jeg gjettet rimelig greit denne gangen også. 

Ps. Dette regnskapet gjelder både for min periode som vara delegat og delegat i 2016.  

ILS Delegatene 



 

RAPPORT FRA UNDERKOMITEENE: 

Rapport Fellesskapsutviklingskomiteen Februar 2017 
 
Vi har vært på et oppdrag siden siste møte. 
 
   Drammen 3.12.2016 
 
 -Drammen område Øst 2 
- Det var 18 medlemmer tilstede 
- Vi gjennomførte ”Planing Basics”  For område komiteen 
- Kostnad 900,- fordelt på 2 medlemer, en fra område øst og en fra område midt. 
 
I 2017 har vi planlagt: 

- Lære dag 25.2 på Lambertseter 
- Delta på regions møter 
- Arrangere workshops, lære dager, o.l etter forespørsel. 
- Svare på henvendelser og  spørsmål. 
- Fu stiller med nestleder på møte 11.2 

 
IKT 
Leder FU 

 
REGNSKAP FOR FU 2016 
 
Reiseregning leder FU regionsmøte februar 2016 

Fly        1538,- 

Flytog         180,- 

Flybuss        220,- 

Diett         600,- 

Sum        2898,- 

Reiseregning leder FU sørviskonferansen 2016 Bergen 

Fly        1146,- 

Hotell        1640,- 

Flybuss  220+90    310,- 

Diett         900,- 



Reg.         150,- 

Sum         4146,- 

Reiseregning ledr FU regionsmøte i Kristiansand juni 2016 

Fly         1797,- 

Hotell         1691,- 

Flybuss   220+160    380,- 

Flytaxi         440,- 

Diett         640,- 

Sum         4948,- 

Reiseregning leder FU Svolvær 2016 

Fly :              1649 + 1199     2848,- 

Hytte:         2030,- 

Leiebil:            2620 + 495 + 184 x 0,5    558,- 

Bil:             220,- 

Parkering:         450,- 

Bom:         89,- 

Diett:         800,- 

Sum:         7995,- 

Reiseregning for 2 FU medlemmer : MO i Rana 16-18.9.2016 

Bil    1000km x 2,5        2500,- 

Bom:          150,- 

Diett: 2 x 700,-                         1400,-  

Hus:         1394,- 

Sum         3350,- 

 

Reiseregning leder FU regionsmøte oktober 2016 



Fly         1634,- 

Flytog          180,- 

Flybuss            160,- 

Diett          600,- 

Sum         2574,- 

Reiseregning FU Drammen 3. Desember 2016 (2 personer) 

Bil    km 116x2,5      290,- 

Bil  bom            110,-  

Diett   2x250,-      500,- 

Sum         900,- 

Total         26631, 

 

 Per.e          2094,- 

Nestleder                                 16375,- 

Total FU        45100,- 

 
 

Budsjett FU 2017 

Leder: 

Regionsmøte- Februar 

Reise        2200,- 

Diett        600,- 

Regionsmøte-Juni 

Reise        2400,-  

Hotell        1800,- 

Diett        600,- 

Regionsmøte-Oktober  

Reise        2200,- 



Diett        600,- 

Sum        10400,- 

 

Varaleder: 

Regionsmøte- Februar     675,- 

Regionsmøte-Juni      4100,- 

Regionsmøte-Oktober     625,- 

kopiering/blekk      300,- 

Sum        5700,- 

 

FU Læredager, Workshops, H&I+OR , Stands- konferanser  21000,- 

Sum Leder        10400,- 

Sum Varaleder            

5700,- 

Sum Total FU 2016          37100,- 

 

Retningslinjer for Fellesskaps utviklings komitéen (FU). 

Formål: Støtte funksjon for Områder og Grupper. 

Oppgaver: 

• Støtte områder og grupper med læredager og workshops. 

• Ha en koordinerende funksjon når det gjelder H&I og OR (offentlige relasjoner) arbeid, kan 

også være behjelpelig med OR arbeid i områder hvor det er lite eller ingen erfaring. Gjøre 

og/eller være med å organisere nasjonale/Regionale OR arbeid, herunder konferanser, stand 

og nasjonale og/eller regionale foretak (f.eks. helse foretak). Her samarbeider vi tett med 

lokale servicestrukturer og bruker lokale ressurser når det er mulig. 

•Workshops og/eller læredager på følgende områder: Hele servicestrukturen, Gruppe og 

Område, Spesifikke verv (GSR og/eller RKM og/eller Delegat, samt kasserer og sekretær), 

Konsepter og/eller Tradisjonene, H/I og OR arbeid, hvorfor Service, trinnarbeid, 

sponsorskap,å bygge sterke hjemmegrupper, sosiale medier og annet hvis ønsket eller 

behov. 

 



•Betrodde tjenere: FU skal bestå av: Leder og Nestleder.  Leder: Skal innkalle og være 

ordstyrer på FU sine komité møter. Disse kan holdes på Skype eller over telefon. Møteplikt 

på NA Regionen Norge sine faste møter for leder og nestleder. Organisere komitémøtene 

samt organisere arbeidet i komiteen her-under workshops, læredager samt OI. Nestleder: 

Opplærings funksjon. Læres opp i vervet som leder, og være stedfortreder for leder ved 

leders fravær. Leder og nestleder samarbeider om økonomien og sekretærfunksjon, og 

fungerer som et team.Komiteen skal samarbeide med lokale ressurser, og fortsette med å ha 

ett pool med medlemmer som har service erfaring og er villige til å dra på diverse oppdrag. 

OVERSETTELSESKOMITEEN: 

•Vi har endelig fått Kasserer, men vervet som Nestleder er fremdeles ledig. 

•Dessverre mistet vi en oversetter, som var involvert i revisjonen av Det virker- Hvordan og 

hvorfor, pga helse og familiesituasjon. Da gjelder det å finne en måte å få den kabalen til å 

gå opp, men jeg regner med ordner seg i løpet av kort tid. 

 

•Revisjon av Konseptene har ligget en tid, men vil starte opp med det igjen i løpet av 

vinteren. 

•Den nye boka Guiding Principles- The Spirit of Our Traditions, blir pr. idag oversatt og vi har 

fått med enda en oversetter på denne.  

Boka er ganske tykk så det vil ta litt tid. Vi tilstreber oss på å få den så bra som mulig, så dere 

må nok smøre dere med tålmodighet og ikke vente at den foreligger på norsk med det 

første. Ting tar tid. 

•Vi har oversatt bulletinen Tyveri av NA’s midler og den er tilgjengelig i sin helhet på 

nanorge.org. 

•PR-Handbook og Planning Basics er oversatt og i våre hender. Disse vil bli sendt WSO i løpet 

av nærmeste fremtid og bli lastet opp på NAWS sine sider. 

•Jeg har korrespondert ganske mye med Jeff i WSO. De arbeider for tiden med nye bøker, en 

Convention and Events Handbook-project og  Daily Meditation-project. WSO har sendt ut 

surveys alle kan delta på og komme med innspill til i utviklingen av disse bøkene.  

Jeg legger ved link til survey’ene her: 

http://www.na.org/?ID=convention-project 

http://www.na.org/?ID=medibook 

•Vi har også fått anbefalinger om hvilke servicemanualer vi bør oversette.  



Foruten PR-Handbook og Planning Basics skal vi oversette H&I Basics, Treasurers Workbook, 

og PR-Basics. 

H&I- Handbook og Literature Committee Handbook er begge veldig gamle og er ikke anbefalt 

å oversette pr i dag. 

PR- Basics er oversatt i et par utgaver men ingen av disse er ikke særlig gode, så det gjenstår 

litt flikking før denne også oversendes WSO. 

Ja, jeg vet at flere har oversatt H&I-Basics men den er ikke i våre hender og dermed anser vi 

den som ikke-eksisterende. 

Uansett, vil PR-Handbook  (Håndbok Offentlige Relasjoner) være den nyttigste 

servicehåndboka for oss fremover. Den inneholder manualer for Telefontjeneste, H&I, OI og 

Web og er et meget kraftig verktøy. 

•Jeg er i tvil om vi skal (mis-) bruke ressurser på å oversette Conventional Guidelines da en 

splitter nye guide er på trappene. 

Er det et stort ønske om det skal vi klare å presse den inn, men husk da at det arbeides med 

en ny bok hos WSO. 

Er det andre ønsker så kom med dem. Vi er her for å tjene fellesskapets ønsker og behov. 

Gleder meg til møtet! 

IKT Geir 

Leder Oversettelseskomiteen 

 

2016 Regnskap Oversettelseskomiteen

Budsjett Oversettelseskomite 10370

UT INN

Reise Regionsmøte Kr.sand 2485 Tilbakeført regionen

Reise Sekretær møte i Oslo 4028 fra sekretær 2430

Sum 6513

6513

Tilbakeført Regionen -2430

Totalt 4083



 

RETNINGSLINJER OVERSETTELSESKOMITEEN: 

Oversetting av fellesskapsgodkjent litteratur 

Fellowship Approved Literature 

1. Første Oversettelse 

En eller flere personer oversetter et dokument fra engelsk til norsk. Dokumentet 

velges i samarbeid med komiteens leder fra oversettelseskomiteens 

prioriteringsliste. Oversettelsen (Utkast 1) utarbeides i henhold til siste godkjente 

Glossary og Standard Worksheet.   

2. Evaluering/ korrektur av oversettelse. 

En eller flere nye oversettere går gjennom det oversatte dokumentet setning for 

setning og sammenligner med den engelske utgaven. Denne/disse ser til at NA’s 

ånd (Conceptual Fidelity) er bevart, at NA’s begreper er brukt på riktig måte i 

henhold til Glossary, samt at reglene i Standard Worksheet er fulgt.  

Evt forslag til endringer og rettinger merkes med overstryking og lagres som nytt 

dokument (Utkast 2). Kontinuerlig kommunikasjon mellom Evaluering og Første 

Budsjett for Oversettelseskomiteen 2017
UT

Leder
Regionsmøte Oslo feb, bil t/r Sætre-Lambertseter 200

regionsmøte Oslo okt, bil t/r sætre-Lambertseter 200

Regionsmøte vest jun. (bil t/r Sætre- Gardermoen) 460

Parkering Gardermoen 400

Fly t/r Oslo-Bergen 1400

Flybuss t/r Bergen lufthavn-sentrum 400

Overnatting 1000

Diett 300

Sekretær
Reise komitemøte Oslo okt, Flybuss t/r Stavanger-Sola 150

Fly t/r Stavanger- Oslo 1600

Flytog t/r Gardermoen- Oslo S 360

Overnatting 1000

Diett 300

Komitemøte øvrige medlemmer
Reise komitemøte øvrige medlemmer 1500

Nestleder
Regionsmøter og reise til årlig fysisk møte 3000

Totalt 12270



oversettelse er viktig. 

3. Vurdering av endringer 

Begge dokumentene sendes så tilbake til Første Oversetter som går gjennom evt 

endringer og rettinger. Igjen er kontinuerlig kommunikasjon og gruppesamvittighet 

viktig. 

Ved enighet anses oversettelsen som fullført av oversettere. Utkast 2 lagres som 

nytt dokument (Ferdig utkast), overstrykninger fjernes og alle utkastene sendes 

leder. 

4. Ved uenighet, usikkerhet og diskusjon (gruppesamvittighet) 

Oversettere og evaluerere oppfordres til fritt og når som helst å innkalle leder og 

den øvrige komiteen for å søke råd og komme til enighet gjennom 

gruppesamvittigheten. 

5. Godkjenning av utkast 

Utkast godkjennes og sendes WSO, sammen med undertegnet ”Checklist for 

draft sign off”, for profesjonell korrektur. 

6. Gjennomgåelse av korrektur 

Utkastet sendes oss for gjennomgåelse av korrekturlesers forslag. Vi har valget 

mellom å godkjenne eller avvise forslag til endringer. 

Godkjennes det ikke sendes utkastet på ny tilbake til WSO vedlagt våre 

begrunnelser. 

Godkjent utkast sendes WSO sammen med undertegnet “Directive, approval of  

translation and copyright  transfer”. 

7. Gjennomgåelse av Layout 
Et eksemplar sendes oss som PDF for endelig gjennomgåelse. 

8. Trykking 

 

 

Oversetting av informasjonsbrosjyrer og tjenesteveiledninger  

World Board Approved og Conference Approved Literature. 

 

1. Første Oversettelse   
En eller flere personer oversetter et dokument fra engelsk til norsk. 
Dokumentet velges i samarbeid med komiteens leder fra 



oversettelseskomiteens prioriteringsliste og/eller ønsker fra fellesskapet. 
Oversettelsen (Utkast 1) utarbeides i henhold til siste godkjente Glossary og 
Standard Worksheet. 

2. Evaluering/ korrektur av oversettelse. 
En eller flere nye oversettere går gjennom det oversatte dokumentet og 
sammenligner med den engelske utgaven. Denne/disse ser til at NA’s ånd 
(Conceptual Fidelity) er bevart, at NA’s begreper er brukt på riktig måte i 
henhold til Glossary, samt at reglene i Standard Worksheet er fulgt.  
Evt forslag til endringer og rettinger merkes med overstryking og lagres som 
nytt dokument (Utkast 2).  
Kontinuerlig kommunikasjon mellom Evaluering og Første oversettelse er 
viktig. 

3. Vurdering av endringer 
Begge dokumentene sendes så tilbake til Første Oversetter som går gjennom 
evt endringer og rettinger. Igjen er kontinuerlig kommunikasjon og 
gruppesamvittighet viktig. 
Ved enighet anses oversettelsen som fullført av oversettere. Utkast 2 lagres 
som nytt dokument (Ferdig utkast), overstrykninger fjernes og alle utkastene 
sendes leder. 

4. Ved uenighet, usikkerhet og diskusjon (gruppesamvittighet) 
Oversettere og evaluerere oppfordres til fritt og når som helst å innkalle leder 
og den øvrige komiteen for å søke råd og finne enighet gjennom 
gruppesamvittigheten. 

5. Ved enighet anses oversettelsen som ferdig (pkt 3) 
6. Oversettelse sendes WSO 

Dokumentet sendes WSO for evt trykking eller opplasting til NAWS sider 
 

 

Litteraturkomiteen 

Hei alle sammen.  

-Vedlagt finner dere budsjett forslaget for 2017. Det har ikke vært lett for vår kasserer og 

gjøre dette da vi har utestående beløp fra grupper på nærmere 70.000 for år 2016. 

-Vi begynner fra 01.01.17 med forhåndsbetalinger på alle bestillinger. Samtidig vil det ikke 

være mulig for de gruppene som har utestående og bestille mer litteratur før de har gjort 

opp utestående. 

-Økning av priser på varer i varelageret med 30%. Prisene kan rundes opp hvis gruppene 

syntes det er uoversiktlig. Ip settes til 6kr. Økningen gjelder fra 01.01.17. 

-Økning av norgespakkelapper til 180kr. Vi følger postens årlige økning. 

- Vi tar betalt for pakkeemballasjen. 

-Vi går på sikt bort fra mamut program og over på enklere og billigere løsning. Vi holder på 

med dette og gir rapportering til regionen ved endring. 



-Vi ber om forståelse for innkjøringsfase, men vi forholder oss til info mailen som sendes ut 

automatisk ved bestilling. Alle bestillinger må gjøres på www.nanorge.org 

 

Pr skrivende stund 03.01.17 har vi utestående beløp på 97.000 for år 2013,2014,2015 og 

2016. Det er viktig for oss at vi ikke lenger har med oss dette etterslepet da det er 

forvirrende for regionen og NA som helhet og forstå regnskapet vårt med dette etterslepet. 

Det innebærer også en del ekstra arbeid for litteratur komiteens medlemmer. 

Vi trenger å lage vedtak på hvordan vi skal håndtere regninger som ikke blir betalt. Hvem 

skal betale for dette?  

 

Av denne grunn ønsker vi at sak/saker til regionen sette på dagsorden: 

Sak 1: 

a.Regionen betaler ut utestående beløp for perioden 2013 til 2016. 

b.Områdene betaler ut for de gruppene som tilhører sitt område for perioden 2013 til 2016. 

sak 2. 

 Vi ønsker vedtak på betaling for nedlagte grupper og behandlingssteder. 

Sak 3. 

Vi ønsker vedtak på betaling for private behandlingssteder og enkelt medlemmer som ikke 

betaler for seg. 

Sak 2 og 3 avgjøres ved at man bestemmer seg for om det er regionen eller områdene som 

skal betale ut. Siden vi nå har gått over til forhåndsbetaling vil ikke dette være ett gjeldene 

problem i fremtiden. 

 

Ikt Lena leder for litteratur komiteen 

Budsjettforslag litteratur komiteen 2017 

post inntekter kostnader 

Varesalg 400000  

Forsikring  3000 

Varekjøp  200000 

Porto/frakt  56000 

Husleie  30000 

Toll  17000 

Drift av komiteen  60200 

   

Bidrag til regionen  30000 

Utestående beløp 2013-2016 96000  

 

http://www.nanorge.org/


 

Drift av komiteen: 

Reiseutgifter  25300 

Gebyr  3950 

Postboks  1050 

Kontorrekvisitt/drift  7100 

Mamut  15000 

Internett  7200 

Div  500 

Tot:  60200 

 

BUDSJETT WEBKOMITEEN 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hva UT INN UT INN

Regionsmøter kr 3 800,00 kr 15 300,00 kr 10 200,00

kr 5 100,00

Komitemøter kr 1 000,00

Webutvikling kr 5 000,00 kr 7 000,00 faktura #10029 Kundan A/S

kr 875,00 faktura #10065 Kundan A/S

Webtjenester kr 2 500,00

Drift nettside kr 3 000,00 kr 1 200,00 Webhotell Bedrift - nanorge.org

kr 150,00 Domenenavn fornyelse - nanorge.no

kr 150,00 Domenenavn fornyelse - nanorge.org

kr 15 300,00 kr 15 300,00 kr 9 375,00 kr 15 300,00

Resultat kr 0,00 kr 5 925,00

Budsjett 2016 Resultat 2016



BUDSJETT WEBKOMITEEN 2017 
 

 
 

Rapport fra Leder i Telefonkomiteen (TK) Februar 2017.   
1. Siden sist Det har ikke skjedd så mye siden sist. Vi har hatt telefonen åpen hver ukedag 
mellom 17:00 og 19:00. Vi har fått inn noen nye 12. Trinnsfrivillige. Telefonen har vært i 
OØ2SK og er nå i OVSK (Stavanger). Vi er i gang med jobben med å innhente anbud på ny 
telefonløsning, men på grunn av at det nå skal være en ny periode, evt ny Leder, i 
Telefonkomiteen, så er det satt litt på vent.   
2. BUDSJETTET FOR 2017. Regionsmøte i Oslo (kjøring Notodden-Oslo t/r, 282 km a 2,50,-. 
Overnatting 1 natt i Oslo 850,-, diett 300,- , bompenger 60,-)  kr        1 950,00      Regionsmøte 
utenfor Oslo (ikke sikker på hvor dette møtet skal være, så vi legger inn et beløp så vi kan 
dekke det opp)  kr        3 500,00      Regionsmøte i Oslo (kjøring Notodden-Oslo t/r, 282 km a 
2,50,-. Overnatting 1 natt i Oslo 850,-, diett 300,- , bompenger 60,-)  kr        1 950,00         kr                  
-        Utgifter till leder/sek (oppdatering av 12 Trinnsfrivilliglisten, kontakt med telefonvakter, 
utskrifter etc)  kr        1 500,00      Opplæring nye tlf vakter (her legges det inn en tur til 
Område Nord for opplæring og inkludering av ONSK i Telefontjenesten)  kr        6 000,00      
Telefonutgifter  kr      30 000,00      Forklaring på Telefonutgiftene:     Vi legger inn 30.000,-. 
Dette er et ESTIMAT på ny telefonløsning, det er IKKE ET ENDELIG TALL. Vi har ikke fått inn 
anbudene ennå, så vi må vente på de.                 
3. AKTIVITETER/PLANER 2017 TK avventer noe nå for å få på plass Leder for komiteen og en 
plan for utviklingen av telefontjenesten. Vi har planer om opplæring i Område Nord for å 
inkludere de i telefontjenesten, men det er avhengig av at NA Region Norge velger å 
prioritere penger til ny telefonløsning.   
Telefonkomiteen nominerer nåværende Leder til en ny periode som Leder om NA Region 
Norge vedtar at de vil prioritere penger til ny telefonløsning.    
PS: TK’s innkalling til møter, referat og rapporter blir lagt ut på 
www.nanorge.org/telefonkomiteen/  IKS Harald Leder TK 

Hva UT INN UT INN

Regionsmøter kr 3 800,00

Komitemøter kr 1 000,00

Webutvikling kr 6 000,00

Webtjenester kr 2 500,00

Drift nettside kr 2 000,00 kr 1 200,00 Webhotell Bedrift - nanorge.org

kr 150,00 Domenenavn fornyelse - nanorge.no

kr 150,00 Domenenavn fornyelse - nanorge.org

kr 15 300,00 kr 0,00 kr 1 500,00 kr 0,00

Resultat kr -15 300,00 kr -1 500,00

Budsjett 2017 Resultat 2017



RAPPORTER FRA OMRÅDENE: 
 
 

OMRÅDE VEST SERVICEKOMITE 
 
 
Gruppene: 
I Område vest arrangeres det 21 møter i uken derav 2 nystartede grupper ett på tau og et på 
bryne. 
 en grupper melder om at de har hatt problemer med enkeltmedlemmer I gruppen med 
voldelig og truende og er ruset. 
Vi videreformidlet referat fra edm som vi hadde fått fra delegat og som hadde en løsning som 
blant annet Spania hadde benyttet seg av 
 
 
Økonomi: 
Ovs har fått et godkjent budsjett og har god likviditet på drift, vi har videresendt ca 11000 til 
regionen som er 50% av overskuddet for 2016. 
Vi har fattt et vedtak om å sende videre 50% av overskuddet vider til regionen 
 
HI/OI 
Vi har vært uten oi hi leder i en tre års periode og har besluttet å omstrukturere oss ble enige 
om å dele opp områdets oi/hi komite i tre, en for Bergen en for Haugalandet og en for 
stavangerregionen 
På områdemøtet den 28.01.17 fikk vi valgt inn ledere for Bergen og Stavanger, Haugalandet 
er fortiden uten leder. 
 
Områdemøtene 
 Vi har godt oppmøte fra grupper i fra hele området og vi har god flyt og fine demokratiske 
prosesser i beste NA ånd når en beslutning skal tase. vi er og gode på kommunikasjon og får 
ut informasjon til gruppene og får også god informasjon fra gruppene 
 
Regionsmøte/konvent: 
Ovsk skal avholde regionsmøte i juni 2017 og det ble besluttet at dette blir lagt til Rennesøy 
og at det blir kombinert med et konvent som vi har valgt en leder til  
 
Spørsmål til regionen 
 
Flere grupper rapportere om problemer med å få tilsendt litteratur, det blir heller ikke svart 
på mail og ikke informert om at det nå er forhåndsbetaling som gjelder det er helle ikke noe 
informasjon via mail om hvordan dette med forhåndsbetaling skal fungere når en ikke har 
ordre, faktura, kundenr 
Hvordan skal dette praktiseres fremover?  
 
 
 



Rapport fra område øst service komite:  
 
Det er en god stemning i område. Mange GSRer på område møtene. God atmosfære. 
Dessverre har én gruppe lagts ned i område pga. forstyrelse fra en utenforstående gruppe, 
men det har også startes opp en ny gruppe på torsdager; Sinnsro i kjeller’n, Louises gate 30, 
kl 17:30. 
På siste områdemøtet ble det vedtatt at vi ikke skal ha noe område møte i januar og august.  
Alle verv er besatt unntatt vara-sekretær og nestleder. 
 
Underkomiteer av område;  
• Offentlig relasjoner. 
o Har vært i møte med H&I om å slå seg sammen til en komite. 
 
• H&I 
o Mangler leder og nest leder. 
 
• Læredag 
o Område øst inviterer til læredag 25. Februar i Lambertseter Kirke. FU kommer og 
holder workshops med oss. Program ligger på nanorge.org.   
 
 
 
 
 
 
Økonomi;  
• Saldo på konto 3. desember: kr62.192,54.- 
• Område har sendt kr20.000.- til region i desember. 
• Kr103.000.- har blitt sendte til område via 7.trad fra gruppene i 2016. 
• Område har budsjettert å sende kr40.000.- til region i 2017. 
• VIPPS brukes mer og mer i område. 
 
Navn bytte fra OI til OR; 
• Område øst har stemt for et navn bytte til av OI til OR. 
o GSRene i område stemte FOR et navn bytte.  
o Vi bytter navn til OR. 
 
Valg til verv i region 
• Per dags dator stiller ikke noen fra område øst. 
 
Innspill til EDM møte 
• Vi har videre sendt e-posten fra delegatene til gruppene. 
• Godt initiativ fra delegatene.  
 
Vi er tilgjengelig på e-post om det er noen spørsmål: oosk@nanorge.org 
 
Vi sees i Lambertseter kirke 11. Februar. 



 
 

OMRÅDE SØR SERVICEKOMITE 
 

 

Gruppene: 

Område Sør består av 12 grupper. En gruppe har to møter i uka. (fredagsgruppa kr.sand) 

Ny oppstartet gruppe i Søgne og en ny gruppe på lørdager i Kr.sand. 

Gruppene er som oftes representert på OSSK møtene. 

To grupper melder om at de har hatt problemer med enkeltmedlemmer. I begge gruppene, 

etter grundig gjennomgang på gruppesaksmøte, har de besluttet å utestenge medlemmene fra 

møtene. I begge tilfeller er det snakk om ulik form for truende adferd. 

 

 

Aktivitetskomiteen har arrangert Nyttårsfest i Kr.sand.  Festen var velykket og gikk med et 

lite overskudd. Ellers er komiteen fullt igang med forberedelser til Bragdøya 2017, (20 Års 

jubileum) Det er en god driv i komiteen og tjenestevilligheten er bra. 

 

 

HI/OI 

H&I- rapport. Møtene i fengslene og på de faste institusjonene går som de skal. Vi har i 

tillegg vært på besøk på Solholmen overgangsbolig.   

  

OI- rapport. De faste OI- tjenestene går som de skal. Annonsen i Fædrelandsvennen går fast 

på torsdager, plakatene henger der de skal og naossk.org er normalt godt besøkt. I tillegg har 

vi vært og presentert fellesskapet vårt for masterstudentene innenfor Rus og psykiatri.  Vi har 

et OI- oppdrag hos Politiet tirsdag 24. januar hvor vi skal delta på morgenmøtet deres.  

Arbeidet med den felles OI- presentasjonen vi jobber med går sin gang og vi har booket den 

ekstra onsdagen OSSK har lokalet til rådighet ut februar til dette arbeidet. 

  

Komiteen og gruppesamvittigheten fungerer greit. Vi har endelig fått valgt inn panelleder for 

ARA og Kristiansand fengsel, nå mangler vi bare panelleder i Arendal fengsel. Ellers er alle 

verv besatt. Vi oppfordrer både nye og gamle medlemmer til å være med å bidra. Vi har møter 

første onsdag i måneden kl. 19.30 i lokalet i Vestre Strandgt. 19a 

  

I Fellesskap 

  

H&I/OI- komiteen   OSSK 

 

Områdemøtene er godt representert av grupper, underkomiteer og besøkende. Det er godt 

engasjement på møtene (Noen ganger høy temperatur), men vi drar i samme retning og vi 

prøver å få en gruppesamvittighet i sakene vi diskuterer. Økonomien i området er ok og under 

kontroll. Vi fikk valgt ny kasserer, men vervene som nestleder og sekretær er ledige. 

 

 

 

Saker: 

 

 

Område Sør har to saker vi ønsker å få på sakslista i juni 2017- 



 

1. OSSK ønske å gjeninnføre tidligere praksis med at medlemmer som stiller til valg til 

tjenesteverv i Regionkomiteen, skal fremmes av en gruppe, gjennom sin tilhørende 

områdekomite. 

(Alle grupper i Norge er nå tilsluttet et områdekomiteer, og ordningen til sikre en bedre 

komunikasjonsflyt i servicestrukturen, og vil sikre at regionkomiteens medlemmer er 

forankret i møter og en hjemmegruppe og kjent av sitt område) 

 

2. Innføring av tjenestebegrensing i Regionen.   

Område Sør sitt forslag er at medlemmer har en maks tid på seks (6) år med tjeneste i 

regionen før de deretter har to (2) år pause. 

Dette er for at vi tror det kan være sunt å få inn nye medlemmer. At vi ønsker stor geografisk 

spredning på valgte medlemmer i Regionen. At det ikke blir en forgubbing og eierskapsfølelse 

i regionen. Og at nye medlemmer «tør» å søke på et verv.   

 

 

Saker på denne agendaen:  
– Område Sør har med simpelt flertall sagt at vi ikke ønsker å arrangere et Regionalt 

konvent 2018. 

– Vi ønsker fortsatt nedleggelse av FU komiteen. 

– Område Sør kan ikke godkjenne Budsjettet for 2017. 

– Ikke noe bud på servicekonferansen 2018. 

– Ingen kandidater til noen verv. 

 

Siden agendaen ikke kom ut før vi avholdt områdemøte så har vi ikke drøftet grundig de 

sakene som gjelder litteraturkomiteen. RKM redegjorde på møtet for regnskapet og budsjett i 

litteratur-komite, og det var stor skepsis til begge deler. Ingen stemning for å støtte forslagene 

utformet av komiteen. Gjelden bør holdes unna regnskap og budsjett, og det er ikke stemning 

for at region eller område skal betale gjelden. 

 

 

Gleder meg til å treffe dere Lambertseter kirke 11 februar :-) 

 

 
Det mangler rapporter fra område midt, nord og øst 2. 
Vedlagt ligger budsjettforslaget for regionen 2017. 
 
 
Jeg ønsker dere ett godt møte, og skal tenke på dere når jeg ligger på stranda i Tenerife  Og 
jeg gleder meg til se dere på neste møte i område vest, om ikke før  
 
I kjærlig tjeneste Nina 
Sekretær 
 


