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Presentasjonsrunde  
Leder oversetteleseskomiteen, nestleder Fu, Leder Fu, Rkm område nord, Rkm 
sør, Varadelegat, 2. varadelegat og delegat, Rkm og vara rkm område øst, vara 
rkm omårde sør, nestleder litteraturkomiteen, rkm område øst 2, Rkm og vara 
rkm område vest, 4 til 10 observatører, leder telefonkomiteen og fra 
tjenestekomiteen er leder og sekretær tilstede. 
Ikke tilstede: Webkomiteen, rkm fra område midt. Kasserer og varasekretær er 
fritatt fra å delta på møtet. 
 
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?  

Kvittering til område sør edm 
 

 
Post  
 
 
Gjennomgang og godkjenning av agenda 
Sak 7 går ut. Og Workshop med Fu må stå fast på agenda og ikke på eventuelt. 
Agendaen som ligger skrevet ut er ikke den  

Referat fra møte i NA Regionen Norge 17.6.2017 
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Referat fra forrige møte  
En avtale mellom varakasserer i litteraturkomiteen og område sør ble ikke 
skrevet noe om i referatet. Viktig at alle poengterer sine meninger eller kommer 
til sekretær i pausene hvis det er noe de vil presisere. 
 
 
Selvransakelse 
Leder tar opp måten vi skriver til hverandre til på mail. Vi hadde aldri kommet 
til å snakket så kvasst til hverandre når vi møtes, så det er viktig å prøve å gjøre 
en forskjell. Og webmail skal brukes. Alle med verv kan få egen epostkonto, ta 
kontakt med webkomiteen. 
Område nord minner oss på all den mailen som er respons og må lete etter 
hovedmailen.  Vi trenger ikke sende alt til alle. Komiteene kan sende til 
områdene samt til leder og sekretær, så er det vårt ansvar å sende videre. 
Viktig oppfordring fra webkomiteen om at vi må rydde opp i inboksen vår, for 
alt tar plass. 
Område sør synes det er litt lite aktivitet på mailen.  
Områdene har tidligere prøvd å hatt kommunikasjon på skype, men den gangen 
ble det bare ett skypemøte, forslag om å ta opp den tråden igjen. 
Ønske om å ta en selvransakelse på 11. konsept. Konseptet ble lest i sin helhet. 
Område vest er veldig bevisst på pengebruken og må ofte forsvare for området 
sitt hva det koster å drifte de forskjellige komiteene. Inntektene har jo gått ned 
mens utgiftene er de samme. Område vest har nylig begynt å sende penger til 
regionen jevnlig. Na- ressurser er også mennesker. Sånn som ved dette 
konventet, område vest trengte at vi hadde regionsmøte her for å få så mange 
folk som har gått foran hit. 
Område øst 2 snakker om snakkisen om at regionen sløser med pengebruken, vi 
bor på hoteller osv. Men det er jo slik at å sitte i regionen innebærer reising for å 
kunne holde møter og da vil det jo koste litt. Og vi må hele tiden være bevisst 
for å ikke sløse, det er jo penger vi legger i potten selv som går til dette her. 
Konseptet nevner jo også bruken av revisjon, område øst 2 har tidligere foreslått 
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å ha revisjon på regionens pengebruk. Vi har også mye å 
hente på å føre nøye regnskap. 
Nestleder i litteraturkomiteen tar opp viktigheten av at vi er her og det er 
vanskelig å måle hvor mye det er verdt det i forhold til hva det koster. 
Område sør opplever at regionen bruker midlene fornuftig. Men rapportering og 
kommunikasjon er dårlig. Vi kunne vært flinkere til å vise hva pengene blir 
brukt til. Og vi har budsjett som viser underskudd. Vi får ikke fram hele bildet 
til gruppene. Revisjon er ikke farlig, det er ett middel for å få vist at vi faktisk 
tjener gruppene på ansvarlig vis. Området øst sin vara rkm kjenner på det å ta fly 
og bo på hotell på områdets regning, og har diskutert det fram og tilbake med 
rkm, og har innsett at det er jo slik det fungerer. Og er positiv til at det holdes 
regionsmøte på ett konvent. 
Rkm område øst hadde vanskeligheter med seg selv om å dra hit ettersom de 
ikke hadde siste nytt til område sitt, ettersom møtet ble flyttet en uke. Det er for 
mye fokus på hvordan vi skal spare penger og for lite fokus på hvordan vi skal 
få inn penger. Men har full tillit til at komiteene i na bruker midlene fornuftig. 
Delegatene har jo de største utgiftene, mye reising som innebærer fly og 
hoteller. Og rapportene fra delegatene er det ikke mange som leser. Vi må også 
kunne tjene penger på konvent osv. Område øst ville ikke ha noe av at konventet 
gikk 40.000 i overskudd så året etter ble prisen satt ned. 
Viktig å holde junimøte ute i distriktene. 
Telefonkomiteen synes vi bruker alt for lite penger i forhold til tradisjon 5. Vi 
burde brukt penger på reklame. Får vi ut budskapet til flere medlemmer, 
kommer også mer penger inn. Det koster mye penger å dra til distriktene og 
holde regionsmøtene men det er jo veldig mye verdt det for de områdene.  
Hva kan vi gjøre for å bygge opp tilliten? Kanskje jeg kan skrive det i rapporten 
min, hva det koster for hver enkelt å reise på regionsmøte. Å bruke penger betyr 
også å redde liv der ute. Og det er hvert enkelt sitt ansvar og bruke midlene 
fornuftig. Revisjon er en kvalitetssikring. Vi skal ikke kimse av nytteverdien i 
forhold til kostnadene. Få vekk myten om at vi ikke skal tjene penger i na. Vi 
kan tjene penger selv om inngang osv. er billig. Og vi kan bo hos hverandre, det 
er hyggeligere og kulere enn å bo på hotell. Vi må tørre og spørre hverandre 
spørsmål som er ubehagelige. Saken kom fra område sør, fra en gruppe som 
ønsket å vite om å hvite om pengebruken. Så rkm er fra sør er glad for 
engasjementet og har mye å formidle. For at Na skal vokse er det viktig at vi tar 
del i strukturen. En tankevekker er jo å skrive reelle tall i reiseregninga i stedet 
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for full diett så kan en jo skrive hva maten kostet, og ta lokaltoget 
istedefor flytoget. 
Område nord har full tillit til at na sine midler blir brukt fornuftig. Er også 
engasjert i å få penger inn. Mye som kunne blitt gjort for å få budskapet ut om vi 
hadde mer midler.  
Fu minner oss på at vi også skal ta vare på de menneskelige ressursene og passe 
på vår helse når vi reiser. For fellesskapets utvikling er det også viktig at 
regionsmøtet i juni rullerer. Og penger genererer penger. Fu har en workshop på 
pengebruk i strukturen. Viktig å få ut til gruppene hvordan pengestrukturen er 
bygd opp, at vi genererer penger videre. 
På forrige møte kom det ikke fram at vi hadde 300.000 på bok. Fu var redd for 
at budsjettet ikke skulle bli godkjent så de gikk glipp av ett arrangement. 
Her sitter områder og snakker om pengebruk men som ikke sender penger til 
regionen. Norge ligger på toppen av de som sender penger til Edm videre i 
Europa! 
Oversettelseskomiteen minner oss på viktigheten av å få i gang ett regionalt 
konvent. Regionen har ansvar for det! Viktig med informasjon ut i gruppene om 
hvor mye eller lite penger vi bruker. Og det blir feil og sende penger direkte fra 
områdene til Edm og Wso, og ikke via regionen. Vi er en fornuftig gjeng med 
rusavhengige 
 
 
 
Rapporter 
 
Område øst 2 har spørsmål til litteraturkomiteen om hvorfor litteraturen har blitt 
så dyr. Planen er å tilbake til de prisene som var. Men det har vært ikke vært 
oversiktlig og mye rot. Rkmene har ansvar for at prisene har gått opp. Dere 
stemte på prisøkning for ikke lenge siden. Og det er jo litteraturen vi tjener 
penger på i Na.  
 
Spørsmål til delegatene på rapportering, den siden var tynn. Rapporten fra siste 
Edm kom bort, og deletagen beklager dette på det sterkeste. Men foreslår selv at 
han kan legge ut lenker fra Edm ut på nanorge.org. Bra at spørsmålet kommer 
opp! 
Spørsmål fra område sør om hvordan delegaten har tenkt å få med seg 
gruppesamvittigheten fra Norge på Edm. Det virker jo ikke som vi har villighet 
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til å holde servicekonferanse. Da blir det i så tilfelle viktig å dra 
i trådene på nett. Og kan vi bruke regionsmøte til noe av dette? Og fint om 
rapportene blir sendt ut til alle.  
 
Alle har ansvar for å holde seg oppdatert på retningslinjer og det er en av 
grunnene til at vi har en webside som alle kan bruke. 
 
Valg i Region Norge 
Nestleder, ingen nominterte. 

Varakasserer, ingen nominerte. 

Leder for litteraturkomiteen, nestleder nominert men ikke valgt, pga. 

valgprosedyre 

Leder for Web, ingen tilstede som har nominasjon. 

Leder for service konferansen 2018, ingen nominerte. 

Leder for ad hock komite ECCNA 

Leder for regionalt konvent NA Norge 30 år, en nominert fra område øst 2. 

Enstemmig valgt. 

 

Diskusjon rundt at leder for litteraturkomiteen er ledig. Områdene har ikke fått 

mulighet til å få dette vervet ut til gruppene.  

Nestleder for litteraturkomiteen bor i Kristiansand og lageret er i Lier. Vil gjerne 

få oversikt og tillit til å flytte lageret. Innspill på at nå har nestleder tillit til å 

fungere som leder har gått av.  

Litteraturkomiteen og pakkere og alt fungerer i Lier selv om nestleder bor i 

Kristiansand. Og område sør er ikke forberedt på å motta hele 

litteraturkomiteen. Så det fornuftige her blir og holde lageret og pakkingen der 

den er.  

Det har kommet nominasjon på leder fra komiteen. Saken har ikke vært ute til 

gruppene så nominasjonen går videre.  
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Ledige verv etter møte: 
 
 

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

 
Saker:   
 

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 
kommunikasjonsflyt i servicestrukturen, og vil sikre at regionkomiteens 
medlemmer er forankret i møter og en hjemme gruppe og kjent av sitt 
område) usikkerhet om hva de mener å endre. Sak til neste gang? Om 
nestledere kan gå videre via underkomiteen sin som leder. 
Forslag om å endre den tilleggsdelen der det står at man kan sende inne en 
tjenestecv for å bli nominert. Dette er det konsensus på. 
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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) års 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.) 
Diskusjon om vi gjør oss selv en bjørnetjeneste ved å begrense hvor lenge 
vi kan gjøre service her. Det er rkmene som gjør valg, så hvis dere av en 
eller annen grunn ikke vil ha de betrodde tjenerne som sitter her. Og det er 
rkmene som har ansvar for å få nye kandidater inn i de ledige vervene. Vi 
har ansvar for å inkludere nye i service og det er ikke riktig å ekskludere 
noen. Om det er noen som mener at noen har gjort service i regionen for 
lenge så får områdene si noe om det i så fall. Saken går tilbake til 
gruppene. 

 
 

3. Godkjenne retningslinjer for underkomiteer. 
Uklart hva som var endret på retningslinjene.  
Nei fra område sør på å endre retningslinjene til Fu. Spørsmål fra område 
øst 2 om det er meningen at Fu skal gjøre HI og OI service.  Svar fra Fu 
om at det er meningen fra starten, om å hjelpe områdene ved å stille opp 
når de trenger hjelp. 
Til neste regionsmøte: Underkomiteene understreker endringene til neste 
møte. Send til sekretær innen kort tid og sekretær sender ut til alle.  
Se vedlagte forslag fra underkomiteer.  
 

4. Fordeler og ulemper ved bruk av Vips med hensyn til anonymiteten.  
Fordelen er at det kommer inn mye mer penger. Område øst har dannet 
underkontoer til alle gruppene så de er registrert i Brønnøysund. Spørsmål 
om det trenger å stå på ett telefonnummer? Nei, det trengs ikke. Ett 
problem er at selv om man har tilgang til kontoen så kan man ikke se alle 
transaksjoner som er gjort. Du er ikke alene gruppa i Bø har skaffet seg 
eget organisasjonsnummer og måtte da ordne ett styre. Mange hyler da 
om anonymiteten. Det er opp til hvert enkelt medlem om de ønsker å ha 
navnet sitt registrert i Brønnøysund.  Problemet kan også være at den som 
sitter som kontaktperson for NA, med navnet sitt registrert i f. eks 
Brønnøysund begynner å bruke igjen. Men i så fall kan hjemmegruppa til 
den personen ta ansvar for å ta bort det navnet. En kan også registrere seg 
i Brønnøysund uten å ha styre, leder i telefonkomiteen har dokumenter på 
hvordan område øst 2 gjorde dette. Og det er ikke verre enn at man 
forandrer bruker i banken når det trengs. Det er opp til gruppene om 
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hvordan de vil gjøre det. Medlemmer og nykommer må 
opplyses om at når du bruker Vipps så kommer det på kontoutskriften at 
de har brukt kortet sitt hos Anonyme Narkomane. 

 
5. Forandre O&I til OR. OR er en forkortelse for offentlige relasjoner. 

Flere land har begynt for en stund siden, og område midt og område øst 
har gjort denne endringer. Hi er også med under denne paraplyen. Viktig å 
være med på denne utviklingen, at Na blir mer synlig.  Sverige er gjort 
dette til en regional komite og det hadde vært interessant og sett om det 
kunne vært noe for oss. Vi kan invitere alle lederne for OI og HI til et 
møte og danne en komite, slik at vi hadde fått koordinert dette. Fu ligger 
under OR i Sverige, og det spørres om det er det Fu ser for seg her også? 
Svar om at det går an å ha flere underkomiteer i OR. Det er ønskelig at vi 
får en felles koordinering som vi bruker i våre relasjoner mot det 
offentlige. Er det noen her som kunne tenkt seg å jobbe med forarbeidet 
mot å danne denne komiteen? Anders, Ketil, Magnus og Thor tar på seg 
dette.  

 
6. Lese referat etter møtets slutt. Det kom forslag om å lese referatet etter 

hvert møte, konsensus. Nytt forslag om å legge det ved i 
samledokumentet.  
 

 
7. Forslag om å redusere kilometergodtgjørelse til 2 kroner 

Det blir ikke billigere å kjøre bil, og det skal ikke koste og gjøre service. 
Mange hadde ikke hatt råd til å gjøre service hvis de ikke fikk 
kjøregodtgjørelse. Vi stryker saken. 
 
 

 
EVENTUELT 
 
 

1. Angående web: Hvem har rettigheter/mandat til å legge til og fjerne 
dokumenter?  

Dette ble en sak ut av ett medlem brukte sin private mailadresse til webkomiteen 
og stilte spørsmål om vedtaket fra regionen i 2015 om å ta bort dette brevet. 
Webkomiteen tok da dette bort. Områdene kan ikke bestemme alt på egenhånd 
selv om område er over region.   
Aktivitetskomiteen i område sør har igjen lagt ut ett skriv om at institusjoner 
ikke er velkommen til å registrere seg, men gjøre det som enkeltmedlemmer.  
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Denne saken er veldig viktig for aktivitetskomiteen i område 
sør. Brevet er bygget på 20 års erfaring og er nødvendig for aktivitetskomiteen. 
  Og det er innholdet i brevet vi burde diskutere og hvorvidt Na Norge står bak 
dette eller ikke. Synd at webkomiteen ikke er her. I retningslinjene for 
webkomiteen er det første som står at det er Na Norge som eier denne siden og 
det er region som bestemmer hva som skal ligge der. Derfor burde 
aktivitetskomiteen tatt opp dette brevet med regionen før de sendte ut dette 
brevet sammen med invitasjoner. Leder leser opp brevet fra aktivitetskomiteene.  
Forslag fra leder om å se på om dette brevet bryter med våre tradisjoner. Dette 
må komme som sak på retningslinjer for flyer. 
 

2. Angående nestleder i litteraturkomiteen sitt mandat, så er det at han har 
tillit til å styre den komiteen som om han er leder.  

3. Skal vi endre retningslinjene på når vi sender rapporter? Går videre til 
neste gang.  

 
MINNER OM Å GÅ INN PÅ WEBMAIL OM Å SLETT MAIL! 
 
 
 
 

 
Neste Regionsmøte er: 
Lørdag 14.10.17 i Oslo 

NA Region Norge 
 
 
IKS 
Sekretær 
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