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Presentasjonsrunde  

Leder i tjenestekomiteen, varasekretær i tjenestekomiteen, Region Komite 

Medlem (RKM) område øst2, kasserer i litteratur (LK), leder oversettelse (OK), 

RKM område vest, observatør, vara RKM område vest, RKM område nord, 

delegat, observatør, vara delegat, nestleder fellesskapsutvikling (FU), RKM 

område midt, vara RKM område sør, RKM område sør, vara RKM område øst, 

RKM område øst, nestleder i tjenestekomiteen og leder telefonkomiteen (TK). 

Ikke representert: Webkomiteen. 

 

Leder informerte:  

 Det er kommet nominasjon til vervet som kasserer.  

Ingen innvendinger til nominasjonen.  

 

 

Stille stund for å minne oss på hvem vi tjener 

 

 

12 tradisjoner ble lest 

 

 

Visjon for service ble lest 

 

 

12 konsepter ble lest 

 

 

Er det noen som har noe å lese eller framføre?  

Alle synspunkter bør bli hørt, selv når vi er uenige.  

 

 

 

Referat fra møte i NA Regionen Norge 11.02.2017 



 

2 

 

Post  

Oppsigelse på postboksen og regning fra posten Norge.  

Spørsmål: Hvordan skal vi motta post fremover?  

Svar: Det er tidligere diskutert om post kan sendes til LK sin postboks.  

 

Beslutning: Vi gjør adresseendring for regionen til: 

NA Regionen Norge, postboks 192, 3401 Lier 

 

Når dette er avklart med LK og posten Norge, legges ny adresse ut på web. 

 

 

Gjennomgang og godkjenning av agenda 

Område vest  ønsker å flytte neste regionsmøte til 17.juni.  

Vi tar en beslutning på slutten av møte. 

 

Område øst kommenterte at sak nr. 3 ”bud på ECCNA” ble diskuterte forrige 

møte og vervet som leder for budrunde settes på ledig verv.  

 

Beslutning: Sak 3 slettes og vervet som ”leder for bud på ECCNA” settes på 

agenda neste møte.  

 

Forklaring til vervet:  

Leder for bud på ECCNA leder en ad hoc komité som utarbeider bud fra Norge 

om å avholde Europeisk konvent. Hvilket år Norge legger inn bud er opp til 

komiteen. Komiteen samler informasjon, sjekker muligheter og tilbud for 

utarbeidelse av budet. Krav til rusfri tid for leder er 3 år og vervet varer til budet 

er lagt frem.  

 

Innsendte saker fra område sør settes i referatet og på agenda til neste møte. 

Sakene bør ut til gruppene før de diskuteres i regionen.  

 

 

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) 



 

3 

 

 

 

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.   

 

 

Referat fra forrige møte  

Forrige referat var ikke godt, derfor ble det gjort revisjon av forrige referat.  

Spørsmål: Skal vi lese referatet etter møte?  

Svar: Da må dette eventuelt opp på dagsorden som egen sak. 

 

 

Selvransakelse 

 Vi bør fungere bedre i forhold til konsensus og ta hensyn når saker blir 

stemt frem med simpelt flertall (unngå klapping ved simpelt flertall). 

 RKMene har stort ansvar med å formidle informasjon mellom regionen og 

område. Vi ønsker å dra i samme retning og må kommunisere godt.  

 

 

Rapport 

Se samledokument for den enkeltes rapport.  

 

Spørsmål og kommentarer til rapportene:  

Vest og sør har stilt spørsmål med LK i forkant av møte. Nedenfor er 

kommunikasjonen til disse områdene i forkant av Regionsmøte. 

 
Hei Område Vest. 
Vi sender fortløpende ut litteratur som er bestilt. Vi har 
pakket jevnlig ca 1 x pr uke gjennom hele 2016. 

Det er beklagelig at det var noe problemer med mail adressen 
vår. Det viste seg at noen mailer gikk direkte i ett filter 
slik at vi ikke mottok de. Vi kontaktet web komiteen med en 
gang vi ble klar over problemet og de har hjulpet til med å 
rette opp problemet. 
vi bestreber oss på å svare alle mailer innen meget kort tid. 
Noen gange kan det ta over 48 t men vi prøver å betjene mailen 
hver dag. 
Man får en automatisk mail fra oss når man hendvender seg til 
oss eller sender bestilling. Denne automatiske mailen 
inneholder info om litteratur bestilling. 
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Alle som bestiller litteratur får beskjed tilbake om forhåndsbe
talingen. 
Alle får tilsendt fakturaen pr mail. Denne fakturaen inneholder 
fakturanummer,ordrenummer og kundenummer. Det er samme faktura 
som tidligere ble medsendt postpakken. 
Det ligger også med en mail med info om dette samt tlf til 
leder for litteratur komiteen. 
Skulle det være slik at en gruppe bestiller og har utestående 
faktura hos oss sendes fakturakopi pr mail. 
De grupper som har utestående beløp hos oss har også fått 
beskjed om dette gjennom oss, gjennom regionen og det er sendt 
ut oversikt over disse til RKM og område ledere. 
Når fakuta er registrert hos kasserer vil bestillingen 
behandles og sendes ut fortløpende. 

Ikt Lena leder for litteratur komitten 

 

 
Hei område sør. 
Det er beklagelig om dere ikke har fått mail slik at dere har 
rukket og hatt det med på område møte. Vi sendte rapporten og 
budsjett 13 januar. Vi har det i fremdriftsplanen vår og var 
sikker på at dette var ritkig dato. Det er beklagelig.  Vi har 
det siste året sendt ut rapporten vår før resten av regionen 
slik at det skal være muligheter for alle å få med vår rapport 
til sitt område. Det er fint om vi kan få en tilbake melding 
fra dere om når rapporten vår bør være ferdig slik at også 
område sør får rapporten fra oss. Da kan vi oppdatere 
fremdriftsplanen vår. 
 

Det hadde vært fint om dere ville utdype hva dere er har 
skepsis til ang regnskapet. 
og det hadde vært fint om dere ville utdype hva dere har 
skepsis til ang budsjettet. 
 
Siden det er stor skepsis er vi nesten nødt til å få vite litt 
mer slik at vi kan få ordnet opp i denne skepsisen på best 
mulig måte. 
Ikt Lena leder for litteratur komiteen 

 

___ 

I område nord er det en NA gruppe som er startet opp og driftes av personer i 

LAR. Tradisjon 3 (eneste betingelse for medlemskap) og konsept 4 (Hvem vi 

velger som leder). Vi diskuterer saken under eventuelt.  

___ 

 

 

Leder for tjenestekomiteen har kommunisert i sin rapport at område sør ønsker 

nedleggelse av regionen. Dette stemmer ikke og leder beklager kommentaren 

som ble gjort i rapporten. Sør ønsket nedleggelse av FU, ikke regionen. 
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___ 

Regnskapet fra LK har ikke tatt hensyn til forslagene fra revisjonskomiteen.  

 

Kasserer i LK var ikke klar over forslag som revisjonskomiteen hadde gitt. 

Kasserer har laget regnskap ut ifra reelle inntekter og utgifter. Varebeholdning 

er det ikke tatt hensyn til i regnskapet.  

 

Spørsmål: Trenger vi en kasserer med spesialkompetanse?  

Spørsmål: Bør vi leie inn regnskapsfører? 

 

Svar: Vi bør ta hensyn til anbefalinger gjort av revisjonen. Mamut virker å være 

et problem. Vi har valgt en kasserer og den har levert en bra oversikt over 

økonomien for LK. Det finnes medlemmer med spesialkompetanse i område sør 

og de hjelper gjerne LK med regnskap. 

 

Hva var bakgrunn til LK sin reise til Brussel på litteraturkomiteen sin regning?  

 

Denne turen ble gjort for å forbedre kommunikasjonen mellom LK og 

hovedkontoret, og for å lære hvordan LK kan driftes på en bedre måte.  

 

Spørsmål: Er forhåndsbetaling forbudt iht norsk lov?  

Svar: En slik lov er det ingen som kjenner til og forhåndsbetaling er nødvendig.  

 

RKM vil gjerne prate med de gruppene som skylder penger i sitt område. 

 

LK gjør en god jobb. 

___ 

Det ble kommentert at måten vi uttrykker oss i rapporter og på dagsorden legger 

sterke føringer. Vi må skrive klart og tydelig, og kommunisere godt i referatet.   

 

 

 

 

Valg 

 

 Leder tjenestekomiteen, 4 års rusfri tid, 2 års varighet: 

Kandidat nominert av Øst2, kandidaten enstemmig valgt 
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 Kasserer, 4 års rusfri tid, 2 års varighet:  

Kandidat nominert av tjenestekomiteen, kandidaten enstemmig valgt 

 

 Vara kasserer, 4 års rusfri tid, 2 års varighet:  

Ingen nominerte  

 

 Leder web, 3 års rusfri tid, 2 års varighet: 

Ingen nominerte 

 

(Vi trenger klarhet i hvem som sitter i web. Det svares på mail og det 

legges ut til på web, men komiteen mangler leder). 

 

 Leder telefon, 3 års rusfri tid, 2 års varighet: 

Nåværende leder stiller til gjenvalg, kandidaten enstemmig valgt 

 

(Betingelser som lå til grunn for nominasjonen i referatet ble strøket, det 

er ingen klausul på nominasjonen. Dette ble understreket av leder i 

tjenestekomiteen). 

 

 Leder Servicekonferanse, 3 års rusfri tid, 2 års varighet: 

Ingen nominerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledige verv etter møte: 
 
 

   Verv Rusfritid Varighet Valgt Ledig fra 
A Leder 4 års rusfri tid 2 års varighet Marit 02.19 
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B Nestleder 3 års rusfri tid 2 års 
varighet  

C Sekretær 3 års rusfri tid 2 års varighet Nina 10.17 
D Vara Sekretær 3 års rusfri tid 2 års varighet Lars Erik      10.18  
E Kasserer 4 års rusfri tid 2 års varighet Thomas 02.19 
F Vara Kasserer 3 års rusfri tid 2 års rusfri tid  
G Delegat 5 års rusfri tid 2 års varighet Ketil 06.18 
H Vara Delegat 4 års rusfri tid 2 års varighet Cathrine 06.18 
I 2. Vara Delegat 2 års rusfri tid 2 års varighet Jonas             10.18  
J Leder Litteratur 3 års rusfri tid 2 års varighet Lena 10.17 
K Leder Web 3 års rusfri tid 2 års varighet  
L Leder Telefonkomite 3 års rusfri tid 2 års varighet Harald 02.19 
M Leder Oversettelse 3års rusfri tid 2 års varighet Geir 06.18 
N Leder FU 3 års rusfri tid 2 års varighet Anders 10.17 
O Nestleder FU 3 års rusfri tid 2 års varighet Monica 10.18 
P Leder Servicekonf. 3 års rusfri tid 2 års varighet 
  

 

 

 

SAK NR. 1:  

Budsjett for 2017 

 

 Kommentar til LK: Husleie flyttes til driftsutgifter.  

 LK budsjetterer å sende kr. 30.000,- til regionen. 

 Øst2 budsjetterer å bidra med 15.000,- 

 FU har justert sitt budsjett. 

 Regionen har tre hundre tusen på konto.  

 LK sendte hundretusen til Regionen på slutten av 2016. Dette kan forklare 

avviket mellom budsjett og regnskap.  

 LK har begynt med forskuddsbetaling og vil gå med overskudd i 2017.  

 Sør vil endre på tallene før vi godkjenner budsjettet. 

 For å godkjenne budsjett trenger vi simpelt flertall, ikke konsensus. 

 Forslag om å frita ledere av underkomiteer fra å dra til Regisonsmøtet i 

område vest i juni. 

 Forslag om å redusere kilometergodtgjørelse til 2 kroner 

 

 Slike forslag må eventuelt opp på dagsorden for å diskuteres. 

 Forslag om å generere mer penger inn i regionen og bevisstgjøre gruppene 

at det er dette det koster å drifte de tjenestene vi er satt til å gjøre. 
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 Regnskap og budsjett er to forskjellige ting 

 Vi gjør vårt beste med å drifte de ulike komiteene   

 Avstemming: 4 for å godta, 0 avsto, 2 stemte imot 

 

 

Beslutning: Budsjett ble godkjent. 

 

 

 

 Til informasjon ble regnskap 2016 lagt frem. 

 Vi viser ansvarlighet i henhold til pengebruk og utgiftene våre er like som 

tidligere år. 

 Budsjett og regnskap følger vervet, ikke person. 

 

 

 

 

 

SAK NR. 2:  

Bud på servicekonferanse 2018 (…) 
 

Det er ingen servicevillighet til å arrangere, men mange vil ha konferanse.  

 

Beslutning: Saken går videre til neste møte. 

 

 

 

SAK NR. 3:  

Bud på ECCNA (…) 
 

Beslutning: Saken ble slettet 

 

 

SAK NR. 4:  

(…) regionale FU komiteen. (…). 
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Område sør ønsker nedprioritering av FU. Området 

har resursene blant egne medlemmer og kan organisere denne servicen på egen 

hånd.  

 

Tidligere år har områder hatt egne koordinatorer som ikke ble benyttet og derfor 

ble FU etablert. FU kan være mer ansvarlige og fornuftige i pengebruken. 

 

Område vest har hatt mye hjelp av FU. Område midt vil beholde FU, mange 

grupper har utbytte av FU. Område nord har hatt stor nytte av FU. Område øst 

stemmer ned forslaget. Område øst2 kom ikke frem til noen beslutning.  

 

Avstemning: 1 for nedleggelse, 4 i mot og 1 avsto fra å stemme. 

 

 

Beslutning: Forslaget om nedleggelse av FU ble nedstemt. 

 

 

SAK NR. 5:  

Regionalt konvent i 2018 NA Norge er 30 År (…) 
 
Et regionalt konvent er ønskelig i alle områdene, men ingen har tilstrekkelig 
servicevillige medlemmer for å kunne arrangere.  
 

Beslutning: Valg av leder settes på dagsorden neste møte. 
 

 

 

SAK NR. 6:  

Godkjenning av retningslinjene til underkomiteer (…) 
 
Retningslinjene kom for sent inn til å diskuteres på dette møte og settes på 

dagsorden til neste møte. 

 

Beslutning: Reviderte retningslinjer samles i et dokument, sendes ut som 

vedlegg til referatet og settes på agenda neste møte. 

 

SAK NR.7:  

Litteratur komiteen har store utestående beløp (…) 
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 LK ønsker å synliggjøre utestående beløp og få folk til å reagere.  
 Skyldige beløp er den enkelte gruppe / privatperson sitt ansvar.  
 RKM`ene kan ta med til områdene og si ifra til de det gjelder.  
 Alle butikker har svinn og tap.  
 Navn på de grupper som skylder penger er levert leder av de ulike 

områdene, men ikke navn på enkeltpersoner.  
 En gruppe som ikke får bestilt og tidligere medlemmer er ikke aktive. 
 Forskuddsbetaling er et steg i riktig retning.  
 Hva med å nullstille regnskapet og det som blir betalt inn er bonus. 
 Fortsette som vi gjør og nullstille.  
 Sende krav til institusjoner. 
 Behandle enkeltpersoner, grupper og institusjoner ulikt. 

 

 

Beslutning: Vi setter strek og sender krav til institusjoner. 

 

 

 

SAK NR. 8:  

 

Beslutning: Se sak 7 

 

     

 

SAK NR. 9:  

 

Beslutning: Se sak 7 

 

 

SAK NR. 10:  

Bud på ECCNA 

 

Beslutning: Se sak 3 
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EVENTUELT: 

SAK NR. 11:  

Flytte av neste regionsmøte? 

 

Område vest ønsker å arrangerer konvent på Rennesøy utenfor Stavanger 

samtidig som regionsmøte og foreslår derfor å flytte møte en uke frem på grunn 

av ledige lokaler og de ønsker observatører med på møte.  

 

Beslutning: Vi flytter regionsmøte til lø 17.06.2017 på Rennesøy 

 

 

SAK NR. 12:  

Hva gjør vi når medlemmer i LAR starter opp NA møter? 

Slette gruppa fra møtelista. De som har brukt rusmidler er rusa. Det er opp til 

hver enkelt å kalle seg rusfri. IP#29 eller bulletin #50 notat om metadon og NA - 

”Na-gruppen”. Det er ikke anbefalt at de som er rusa drifter en NA gruppe. Et 

medlem av komiteen spør worldservice hvordan vi, iht. litteraturen bør forholde 

oss til dette. Offentlig informasjonsarbeid var løsningen i Notodden / Telemark. 

Ting som ikke fungerer, dør av seg selv. Er dette en utenforliggende sak?  

Beslutning: Saken ble diskutert og det ble ikke tatt noen beslutning 

 

Møtet ble avsluttet med Sinnsrobønnen i «vi» form, 

“Gjør service, det virker!”  

 

 

Neste Regionsmøte er: 

17.juni 2017 kl. 11.00 på Rennesøy utenfor Stavanger 

NA Region Norge 

 

 

IKS 

varasekretær 
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En oppfordring fra område nord om bruk av mcash og vips. 

Sette på dagsorden til neste møte. Hvilke fordeler, og utfordringer er det iht bruk 

av dette (anonymitet)?  

 

Vervet som leder i LK blir snart ledig. 


