
RAPPORTER FRA NA REGIONEN NORGE TIL REGIONSMØTE 17.6.2017 

 

 

Rapport fra området vest 17.06.2017 

Økonomi: vi har for tiden ikke kasserer og kan derfor ikke gi noe info om dette på nåværende 

tidspunkt 

Vi sliter fortiden med sørvisvillighet og har mange ledige vi mangler nestleder, kasserer, 

varakasserer og sekretær. Og har heller ikke kandidater til verv i regionen. 

Vi var hadde et flott områdemøte i slutten av mai hvor vi fikk behandlet og avsluttet en del 

saker som hadde hopet seg opp deriblant en sak fra en gruppe i området om å dele området i 

to Hordaland Rogaland dette for å spare kroner på reising og kanskje litt lettere å besette verv, 

gruppen trakk forslaget og vi fortsetter som før, og vi hadde en selvransakelse på ansvaret til 

gruppene for å få medlemmer til å stille med sørvisvillighet. Gsr ene ble oppfordret om å prate 

med enkeltmedlemmer med litt fartstid for å prøve å ufarliggjøre dette med sørvis i området 

og også i regionen, det er vel også slik her i området at lekkasje og rekrutering til andre lag og 

organisasjoner også bidrar til liten sørvisvillighet.  

Konvent komitéen rapporterer om «sol og fint vær over hele linjen» 

Saker fra region;  

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.  Område stemte FOR. Konsensus.  

2. Innføring av tjenestebegrensing i Regionen.  Område stemte for.Konsensus 

Spørsmål til regionen: 

Vi savner rapportering fra delegatene og på NA Norge sine sider under fanen nytt fra 

delegaten ligger en rapport fra wsc. 2016 

Vi lurer på om flytting av litteratur komiteen er forankret i området og gruppene i ossk 

Til leder, Vi lurer også på hva som er fjernet fra NA Norge sine sider som skal gjelde en 

reaksjon fra ossk 

 

Ikt 

RKM                     Vara RKM 

Per Christian og    Frode  



OMRÅDE SØR SERVICEKOMITE  

 

Gruppene: 

Område Sør består av 13 grupper. En gruppe har to møter i uka. (fredagsgruppa kr.sand) 

To nye oppstartede grupper i Kr.sand. 

Mange grupper har regelmessig oppmøte på OSSK møtene. 

 

Aktivitetskomiteen . Jobber med Bragdøya 2017, (20 Års jubileum) Det er en god driv i 

komiteen og tjenestevilligheten er bra. Husk uke 29 på Bragdøya :-) 

 

HI/OI: 

Komiteen fungerer godt, og holder på med flere spennende prosjekter. God servicevillighet i 

komiteen. 

 

Områdemøtene: Økonomien i området er ok. Vi fikk valgt ny leder og nestleder, men mangler 

fortsatt sekretær. Leder HI/OI har tatt ansvaret med å skrive referat. Godt engasjement på 

møtene. Vi hadde en selvransakelse for område sist, og det kom frem en del ting vi kan 

forbedre oss på. RKMène må få mer plass på møtene!! 

 

Saker til regionsmøte: 

Fortsatt er det ikke servicevillighet i område sør til å avholde servicekonferansen eller 

regionalt konvent. 

Område Sør har berammet et områdemøte 10 juni, der vi vil ta stilling til de sakene som er på 

dagsordenen. 

 

Gleder meg til å treffe dere på Rennesøy  :-) 

 

IKS 

RKM OSSK 

Trond 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport fra Område Øst 2 til regionsmøtet i juni 2017 

Område Øst 2 tjener for øyeblikket 19 grupper med til sammen 30 møter ukentlig fordelt på 

Buskerud, Vestfold og Telemark. Vi har varierende oppmøte fra gruppene på områdemøtene. 

Det kan virke som om en del grupper har problemer med å fylle GSR-vervet, og derfor ikke 

får tatt del i servicen på områdenivå. 

I Område Øst 2 har vi en H&I-komite, OI-komite og en aktivitetskomite og siden sist har vi 

fått inn ny leder for H&I-komiteen og leder for Aktivitetskomiteen. H&I-komiteen arrangerer 

møter i Hof fengsel og i Horten fengsel. Det jobbes med å få i gang møter i Drammen fengsel 

igjen. Når det gjelder OI-komiteen, så er det liten til ingen aktivitet da vi for tiden ikke har 

leder for komiteen. Aktivitetskomiteen i Område Øst 2 er veldig aktiv om dagen. Det 

planlegges konvent og vi kommer til å legge inn bud på å få arrangere 30-års-

regionskonventet i 2018, og Aktivitetskomiteen vil stille med bud og lederkandidat til 

ledervervet for Regionalt konvent i 2018 på regionsmøtet i juni. 

Vi lider litt under mangel på kasserer og varakasserer. Derfor er det litt uklarhet rundt den 

økonomiske situasjonen. 

Vi har innført områdeselvransakelse på slutten av hvert områdemøte. 

Vi har en del ledige verv for tiden. Vi mangler leder, kasserer, vara kasserer, vara sekretær, 

leder for OI-komiteen, vara RKM og kaffekoker. 

Av arrangementer, har NA-Horten holdt sitt årlige Vårslepp og NA-Kongsberg har arrangert 

Øksne-treffet. NA-Larvik vil arrangere Gon-treffet 4. – 6. august og «Du er ikke aleine»-

gruppa i Bø vil arrangere Bø-treffet. Dato er ikke satt ennå, men blir nok i oktober som 

vanlig. 

 

Sees på Rennesøy! 

I kjærlig service, 

RKM Område Øst 2 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport fra område øst service komite 

Vi har en god stemming i område. Mange deltagere på område møtene. 

Servicevilligheten er ikke på topp i område. Vi mangler nest leder, vara sekretær, vara 

kasserer og konventleder. 

Flere grupper rapporterer at dem syns litteratur prisen har gått opp veldig. Vi har diskutert det 

og fått innspille fra litteratur komitéen. Vi har ikke med oss en sak den her gangen. Mulig at 

det kommer fra oss. 

Underkomiteer i område;  

 OR 

o HI & OI er nå én komité etter at område ønsket en sammenslåing av 

komitéene. Leder er valgt og OR fortsetter sitt arbeide med å bringe budskapet 

videre. 

 Læredag 

o I februar arrangerte område en læredag med FU. Dagen ble vellykket og 

område vil takke FU for innsatsen. 

 Konvent 

o Område mangler leder for konventet. Konvent arbeide har ikke startet. 

Område har satt fokus på at finne en leder. 

Økonomi;  

 Saldo på konto i april cirka kr137.000.- 

 VIPPS brukes mer og mer i område. 

Valg til verv i region; 

 Per dags dator stiller ikke noen fra område øst. 

 

Saker fra region; 

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. 

 Område stemte FOR. Konsensus. 

2. Innføring av tjenestebegrensing i Regionen. 

 Område stemte MOT. Flertall.  

 

Vi er tilgjengelig på e-post om det er noen spørsmål: oosk@nanorge.org 

IKS 

RKM og vara RKM – NAOØS 

mailto:oosk@nanorge.org


OMRÅDE MIDT 

Molde 07.06 2017  

Rapport til NA Region Norge Fra Område Midt  

Vi beklager en litt sen rapport fra Område midt. Vi er for tiden uten RKM og har ingen til å 

representere oss på neste regions møte. Leder har i den forbindelse blitt bedt om å formidle en 

sak vider til regionen på vegne av vårt område.  

Saken er: Flere av våre grupper har hatt utfordringer rundt det med bestillinger fra 

litteraturkomiteen. Noen av erfaringene er; Rot med faktura. Doble faktureringer. Fått feil 

varer ut i fra hva som faktisk var bestilt. Gjentatte feilsendinger, selv med riktig adresse.  

Vi håper våre tilbakemeldinger kan bidra til å bedre disse utfordringene mellom 

Litteraturkomiteen og gruppene.  

Tusen takk for den gode servicen dere gjør.  

Med vennlig hilsen  

Område Midt service komite  

Leder 

 

 

 

 

OMRÅDE NORD 

Ingen rapport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEDER: 

Har sett over og godkjent referat fra forrige møte. 

Gitt avslag på søknad fra FU om penger til å dra på Worshop i Polen. Dette ble avgjort med 

konsensus i tjeneste komiteen 

Hatt møte med tjeneste komiteen der vi enstemmig godkjente en søknad fra OVSK på et lån 

på 10 000,- kr for utgifter til konventet, som blir tilbakebetalt etter konventet er ferdig. 

Vært i kontakt med flere områder og underkomiteer siden forrige møte, prøvd å hjelpe til med 

formidling, oppklaringer og tydeliggjøring. 

Vært i kontakt med noen enkeltmedlemmer for å bare lytte til dem. Andre for å videre 

formidle kontakt. 

Fått personer i område nord til å ta på seg O&I oppdrag i Bodø fengsel på forespørsel via web 

komiteen.  

Er usikker på reaksjoner over skrivet fra aktivitets komiteen OSSK om årets Bragdøya.  

Hvem skal ha myndighet til å fjerne skriv fra nett?  Områdene og deres underkomiteer ligger 

over oss i strukturen. Og medlemmer over der igjen. Men det er vel via deres grupper og 

tjenestestruktur…..? 

Har hatt jevnlig kontakt med tjeneste komiteen. 

Sendt ut mail til underkomiteer og minnet de på å sende inn rettningslinjer. 

Skrevet agenda til neste regionsmøte. 

IKS Marit, leder  

 

 

 

SEKRETÆR: 

 

Ingen rapport 

 

 

 

VARASEKRETÆR: 

 

Skrevet referat fra regionens møte i februar. Deltatt på skypemøter og telefonmøter i 

tjenestekomiteen. Laget, og sendt ut samledokument og redigert agenda til Juni møte. 

 

I kjærlig service, Lars Erik  

 



KASSERER:  

Rapport kasserer Region Norge juni 2017 

 

Siden forrige regionsmøte har jeg overført budsjetterte midler for 2017 til underkomiteer, 

samt noen betrodde tjenere. I tillegg er det betalt 1.614,61 kr til Svea finans for postboks som 

sto i navnet til et tidligere medlem av region Norge tjenesteorgan. 

 

Vi har overført 10.000,- kr i lån til konventkomiteen i område vest som vi er forespeilet å få 

tilbake når konventet i juni er gjennomført. 

 

Litteraturkomite overførte 100.000,- til Regionen 23. januar. 

 

Vi fikk inn 1.322,- kr fra Ossk 4. mai, samt 4.650,- kr fra samme område 21. april - totalt 

5.972,- kr. 

 

Vi har fått inn 40.000,- kr fra Område øst S (!) den 7. februar samt 15.000,- kr fra område øst 

2 6. februar. Kan RKM fra Øst og Øst 2 svare på hvem av dere som har bidratt med disse 

40.000,- som er merket Øst S? 

 

Vi har også fått inn 11.488,- kr fra Ovsk den 30. januar samt 10.000,- fra Omsk den 25. 

januar. 

 

Tilsammen har vi så langt i år mottatt 82.460,- kr i bidrag fra områdene, og regionen takker 

for giverviljen! 

 

Foruten de midler som underkomiteer har på sine kontoer har regionen pr 3. juni kr 

87.427,75 kr på konto.  

 

Som kasserer undres jeg over at litteraturkomite på samme tidspunkt har 155.685,68 kr på 

konto og at denne komiteen synes å fungere som et «sideprosjekt» økonomisk sett. Dette gjør 

at jeg er usikker på hvordan jeg skal gjennomføre å regne ut hvor mye midler vi skal sende 

videre i strukturen slik gjeldene vedtak fra februar 2015 gir mandat til.  

 

Jeg ber RKMer ta stilling til hvorvidt ALLE midler som overskrider 125.000,- kr og 

disponeres av region Norge skal videresendes til NAWS & EDM, slik at dette kan 

effektueres. 

 

 

Jeg har snakket med tidligere kasserer vedr dette temaet, og det synes å være praksis at 

litteraturkomite rår over mye midler som ikke «omfattes» av ordinære rutiner, og jeg blir 

usikker på hvordan disse midlene skal betraktes.  

 

Da jeg har omsorg for kidz og mye jobbforpliktelser har jeg bedt om fritak for å stille på 

regionsmøtet i juni. Slik sparer vi også noen tusenlapper i regionen. Vinn - vinn:-) 

 

Jeg takker Anders i FU og Heidi i Litteraturkomiteen for nødvendig og god hjelp med 

transaksjoner, og ønsker dere alle et godt og produktivt regionsmøte i vest. 

 

 

IKT Thomas kasserer 



DELEGAT 

 

Rapport fra delegatene  

 

Hei  

Denne rapporten har jeg gruet meg for å sende ut. :-0  

Jeg har klart å sulle bort alle notatene mine fra EDM møte i Kiev så dette blir en veldig 

forenklet utgave av en rapport derfra, men jeg legger ved referatet derfra på engelsk så kan 

dere lese alt vi gjorde der.  

Er det ting eller spørsmål dere lurer på enten fra referatet eller utenom det så er det bare å 

spørre oss så skal vi svare etter beste evne og igjen beklager jeg at jeg ikke fikk lagd en 

strøken rapport derfra 

Det var et veldig fint og produktivt møte hvor både delegat og vara deltok og Kiev er en flott 

by som jeg vil anbefale å besøke en gang. 

Utenom den turen så har det egentlig ikke skjedd så mye på vår front vi har lest og svart på 

mail og jeg (delegaten) har deltatt i en arbeids gruppe som skal se på arbeidsrutinene i 

henhold til det å legge inn saker til WSC fra EDM. 

Vi er i kontakt med hverandre når vi skal og vi vil legge ut agendaen til EDM møte i Portugal 

slik at dere kan se på disse og komme med tilbakemeldinger før vi reiser ned i slutte på 

september. Det er fint å få med seg en gruppesamvittighet fra dere dit. Hvis det er ting som 

dere vil at vi skal løfte inn der så er det bare å sende oss en mail eller bare prate med oss så får 

vi det til. 

Gleder meg til å møte dere alle der nede i Stavanger. 

I kjærlig service  

Delegatene… 

 

 

 

2 VARADELEGAT 

Hej! 

 

sedan sist har jag läst mail, varit i dialog med vara delegat och delegaten 

 

glädjer mig till å se er igen 

 

jonas 

 



LITTERATURKOMITEEN: 

Rapport til regionen juni 2017 

Vedlagt finnes retningslinjene og revidert budsjett som ønsket. 

 Bestillinger gjøres på www.nanorge.org 

Litteraturkomiteen ligger i vestsideveien i Lier. Pr i dag består komiteen av leder, nestleder, 

kasserer, pakkeansvarlig, vara pakkeansvarlig, sekretær, pakkere. 

Vi har ledig verv som vara kasserer. 

Vi har komitemøte siste søndag i annenhver mnd. fra kl. 14-17. 

Det pakkes 1 x pr uke. Etter vi gikk over til forhåndsbetaling er det noen tilfeller hvor vi ikke 

pakker oftere enn hver 14 dag. 

Leder går av i Oktober, men pga. kreft tilbakefall vil mye av ansvaret legges over på nestleder 

fra denne mnd. og det er muligheter for at leder må tre ut av vervet sitt før tiden. Dette vil 

regionen få mer beskjed om på regionmøte i juni. 

Forhåndsbetalingen fungerer fint.  

 Vi ber om at rkmene gjør gruppene oppmerksom på at de må hente ut pakkene sine. Det har 

dessverre kommet noen pakker i retur. Det er ønskelig at de også gjøres oppmerksom på å 

bruke riktig adresser da vi har fått i retur flere pakker med ugyldige adresser på.  

 Dette er uheldig og skaper ekstra jobb for komiteen.  Og er ikke kostnadsfritt. 

 

Ikt Lena Leder for litteraturkomiteen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WEBKOMITEEN: 

Rapport fra webkomiteen til regionsmøtet juni 2017  

 

Vi er i dag 4 medlemmer i komitéen hvorav 3 har verv. Vi har ledig verv som leder og 

koordinator. Vi har fått et nytt medlem som har gått inn i vervet som nestleder. Noen har falt 

av underveis mens noen har blitt værende, men vi er i dag mange nok i komiteen til at den 

fungerer tilfredsstillende.  

 

Den daglige tjenesten i komiteen går ut på å forsikre at siden er oppe og besvare henvendelser 

fra NA medlemmer og mennesker utenfor vårt fellesskap. Betjeningen av disse epostene lar vi 

gå på rundgang mellom medlemmene i komiteen noe som har fungert veldig bra.  

 

Vi holder månedlige møter på Skype, noe vi har god erfaring med. Om det er noen som 

ønsker informasjon om å holde komitemøter på Skype for å spare penger, er det bare å ta 

kontakt.  

 

Vi har fornyet supportavtalen med “LettPåNett” med et år da vi er svært tilfredse med 

tjenesten de leverer til en fornuftig pris. Vi har foreløpig ingen uforutsette utgifter 

inneværende år slik at vi ligger godt innenfor budsjettet vårt for 2017.  

 

Vi har en pågående gjennomgang av NA-møtelistene som ligger ute på WSO for å oppdatere 

disse da de stemmer dårlig overens med vår møtelister.  

 

Vi ønsker at Regionen tar stilling til hvem som skal avgjøre hva vi skal legge ut på våre 

hjemmesider i tilfeller der det er uenighet om hvorvidt det som ønskes lagt ut bryter med NAs 

tradisjoner eller ei. Vi har følt oss presset fra begge sider og vært usikre på hvordan vi skal 

forholde oss og hvem vi skal henvende oss til for å få hjelp.  

 

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  

 

KV  

Nestleder  

Webkomiteen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:webmaster@nanorge.org


TELEFONKOMITEEN: 

 

Rapport fra Leder i Telefonkomiteen (TK) Juni 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 Bergen og i OVSK. 

Vi er i gang med jobben med å klargjøre prosjektet om ny telefonløsning, så dette kan 

sendes ut på anbud til operatørene. Det er en del tekniske løsninger som vi må ta hensyn til 

på grunn av vårt prinsipp om anonymitet. Vi er i gang, og regner med å kunne legge frem et 

forslag til en ny løsning på Regionsmøtet i Oktober. 

Leder har hatt mange store, personlige utfordringer siden møtet i Februar, så jobben med å 

få til en ny løsning har blitt liggende litt "på vent". 

Vi håper det roer seg litt nå, så fokuset igjen kan bli satt på å få utvidet tjenesten vår.  

Videre skal vi ha kurs for bye telefonvakter i Område Nord hvis vi får nok villige. Da blir 

Område Nord en aktiv del av tjenesten og får også ta ansvar i forhold til NA Telefonen. 

Vi har et mål om at hele landet skal ta del i tjenesten. 

 

PS: TK’s innkalling til møter, referat og rapporter blir lagt ut på 

www.nanorge.org/telefonkomiteen/ 

 

IKS 

Harald 

Leder TK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nanorge.org/telefonkomiteen/


OVERSETTELSESKOMITEEN: 

 

Rapport Oversettelseskomiteen NA Region Norge til Regionsmøtet Juni 17  

 

Har ikke mye å rapportere denne gang utover forrige rapport 

 Vi avholdt komitemøte i mai.  

En sak vi informerer om er at vi ønsker å erstatte bruken av begrepet ”Kraft” (i 

forbindelse med høyere kraft) der dette forekommer i litteraturen, med ordet ”Makt”, 

og at vi i fremtiden kun benytter ”makt”. 

Grunner:  

– Vår godjente ordliste opererer kun med begrepet ”Makt” 

– ”Kraft” lar seg ikke oversette tilbake til engelsk og skaper mye hodebry blant 

korrekturleserne hos WSO (”Kraft” er som kjent ”Force” på engelsk) 

– Vi ønsker en konsekvent litteratur 

 Vi har fått en del servicemateriale som er oversatt rundt om i landet. Det har virket å 

be om dette. 

Materialet blir sortert og etter hvert korrekturlest, før det sendes WSO. 

Vi har behov for noen som er villige til å lese korrektur.  

Ta i så fall kontakt pr epost oversettelse@nanorge.org,  eller leder i oversettelese pr 

telefon 98083964. 

Minner også om at vi har tillatelse til å bruke servicematerialet innad i fellesskapet, 

men ikke distribuere det (trykke, gi ut, laste opp i sin helhet) og at det etter hvert vil 

gjøres tilgjengelig hos NAWS. 

Men, dette vil ta tid så vi ønsker å lage en oversikt så materiale kan fås som filer ved 

forespørsel.  

Til dette kjøpes inn en ekstern lagringsenhet til noen hundrelapper. 

 

Fremdrift 

 Oversettelse av ”Guiding Principles- The spirit of our Traditions” går sin gang 

 Revisjon av “Det virker” går sin gang 

 ”Håndbok Offentlige relasjoner” er i korrektur 

 Revisjon av konseptene har ligget på is en periode pga for mye å gjøre. 

Regner med å komme i gang med den med det første 

 Vi fortsetter å oversette/ korrekturlese servicemateriale 

 

IKT 

Geir 

 

 

 

mailto:oversettelse@nanorge.org


FELLESSKAPSUTVIKLING: 

 

Rapport FU Juni 2017 

Fu har deltatt på to arrangement i denne perioden, vi har også besvart NA-relaterte spørsmål 

vi har fått på mail og på telefon. 

 

Lamberseter 25.02.17 

Workshopen startet med en PowerPoint presentasjon på Service strukturen i NA. Deretter så 

delte vi forsamlingen inn i 4 grupper og hadde workshop på tradisjon 1-5. Spørsmålene på 

tradisjonene var tatt ut i fra Guiding Principles... the spirit of our tradition, og oversatt til 

norsk. Gruppene hadde en tradisjon hver med 4 spørsmål. Etter Brainstorminga så møttes vi i 

plenum og delte hva gruppene hadde kommet frem til. Etter lønsj hadde vi workshop med 12 

spørsmål på 6 tradisjonen. Vi delte forsamlingen opp i 4 grupper og hadde brainstorming på 

spørsmålene. Da vi hadde tid til ovres, var det duket for spørsmål og kommentarer. Det er 

tydelig at det er en sak om utenforliggende foretak som berører noen grupper i Område øst. Vi 

håper på at denne læredagen og fokus på tradisjonene har blitt en døråpner. Det var kun 15-16 

medlemmer tilstede, men disse hadde ett flott engasjement. Vi fikk i ettertid tilbakemeldinger 

på at dagen hadde vært veldig nyttig. 

 

Workshops Trondheim 26-27.05.17 

Etter ønske fra konvent komiteen så hadde vi workshops på «Å bygge sterke hjemmegrupper» 

og «Tradisjonene» 

 

På den første kom det 16 stk, og vi delte de opp i 4 grupper. Vi viste en Power Point oversatt 

fra NAWS på å bygge sterke hjemme grupper, og loset gruppene gjennom hvordan de skulle 

identifisere utfordringer de har i hjemmegruppa si, brainstorme disse, for så å finne løsninger 

på hvordan takle utfordringene. Noen av utfordringene som gikk igjen var at medlemmer 

forsvant fra gruppene, sponsorskap, sørvisvillighet og flere. 

 

Gruppene var veldig produktive og løsningsorienterte. De fikk også muligheter til å ta med 

seg materiale på «Å bygge sterke hjemmegrupper» til sine respektive grupper. 

 

Neste dag var det workshop på tradisjonene, og da det var 4 grupper til stede, så ble det tatt ut 

tradisjon 1,2, 5 og 6. Vi har oversatt spørsmål på tradisjonene fra den nye tradisjonshåndboka, 

og den fungerer kjempebra til dette formålet. Gruppene gjorde en bra jobb, og det var stort 

engasjement. Svarene de kom frem til ble notert i plenum på Flippover og hengt opp på 

veggene i festsalen. 

 

Et Fu medlem var speaker på søndag. 

 

Vi takker for muligheten til å gjøre service 

FU komiteen 

 

Samledokument er utarbeidet 3.6.2017 og revidert 13.6.2017 av Varasekretær. 


