
OØ2SK Referat Områdemøte 6.1.2018

Tilstede: Leder, Nest Leder, Sekretær, Leder OI, 3 GSR, 1 Vara GSR og Kasserer

- Presentasjonsrunde
- Lesing av tradisjoner og konsepter

Administrative tjenere:

- Leder: Har skrevet dagsorden.

- Nest Leder:

Siden forrige områdemøte har jeg lest meg opp på vervbeskrivelsen til Nestleder. Jeg har fått logget 
meg på nestleder sin mailkonto. Jeg har lest meg opp på saker som skal opp på områdemøtet i dag. 
Videre har jeg skrevet budsjett for 2018 for nestleder, snakket med kasserer på telefon, og skrevet 
rapport.
Det står i vervbeskrivelsen at nestleders hovedoppgave er å være bindeledd mellom underkomiteer. 
Da det er vanskelig for meg å komme på underkomitemøtene grunnet jobb og lang kjørevei, kunne 
jeg tenke meg å diskutere muligheten for å delta på underkomitemøter på skype.

- Kasserer: Sendt rapport.

Det må strammes inn i forhold til budsjetter til underkomiteer. Må få spesifisert hva pengene brukes
til. Kan ikke godkjennes på nåværende tidspunkt. Noen underkomiteer har heller ikke penger før 
dette er på plass. 2 personer må gjennomgå budsjettet og godkjenne. Burde også ha en 
gjennomgang av google disk før neste områdemøte, sånn at alle skjønner hvordan dette fungerer. 
Underkomiteen har ansvar for å føre bilagene sine i regnskaps mappen som ligger på google disk. 

- Sekretær: Sendt rapport

- RKM: Sendt rapport

Underkomite:

- HI: Sendt Rapport

- OI: Sendt Rapport, legger om strategien i forhold til å skaffe oppdrag. Ønsker at alle til å tar med 
dette tilbake til gruppene. Evt opprette en OI mail som det går an å sende inn oppdrag. 

- Aktivitetskomite: Sendt rapport

Grupperapporter:

- Hokksund:

11 stk på arbeidsmøte, alle verv besatt. 1388kr i 7 trad i desember. Litt mindre folk på møtene i 
julen. Men stort sett 5 til 20 på møtene. Har ofte besøk fra fengsel. Har hatt gruppe ransakelse.
Har nytt åndelig prinsipp hver måned. 



- Hønefoss:

Alle verv er besatt. 3500 kr overført til området. Husleie er betalt for 6 måneder. 200 kr igjen på 
konto. Får noe besøk fra institusjoner.

- Horten:

 Godt oppmøte og humør, besøk av institusjoner. Mellom 10 og 20 på møtene. Mange som går her 
får en positiv opplevelse av NA på disse møtene. Står fortsatt litt penger på konto i forhold til 
vårslipp. Som er siste lørdag i april.

- BØ:

Har vært 5 til 9 på møtene, 5 på arbeidmøte. alle verv besatt. Må bytte møtelokaler. 7500 kr på 
konto. Har gruppe ransakelse på begynnelse av vært arbeidsmøte. 

Dagsorden:

- Valg: Ingen villige.

Nominering til valg i region:

- Valg: Ingen villige.

Saker:

A: Den saker faller bort, for det budsjett ikke er godkjent. Går videre til neste gang.

B: Basic text 6 på lydbok.

- Dette er en sak som RKM må ta med til region hvis vi bestemmer oss for dette. Men kanskje det 
burde kartlegges hvor stor behovet er. Men dette er krevende. Evt sjekke hvor mange engelsk 
språklige lydbøker som selges fra WSO. Skepsis blant gruppene til å ansette en profesjonell til å 
utføre dette arbeidet. Men endringer som skal gjøres må være i tråd med retningslinjene fra WSO. 
Ordlyden forandres og saken sendes ut igjen til gruppene for ny vurdering. Saken går da videre til 
neste område møte. Være litt mer presis i ordlyden sånn at gruppene lettere kan ta stilling til saken.

Eventuelt:

- Kasserer beholder nok til 3 måneders drift og resten sendes til region. Skal vedtektene forandres?

I mars 2016 ble det bestemt av vi skulle begynne å sende penger igjen. Skal vi nå forandre 
vedtektene så vi ikke sender penger til region? Vi burde få en bekreftelse  fra region at budsjettet er 
på plass så området er trygge på å sende penger videre. Leder tar kontakt med RKM vedrørende 
budsjett og dette kommer som en sak på neste områdemøte. 

Møtet avsluttes med kunngjøringer og hilsninger.

 Den 3 onsdag i måneden er det OI møte kl 17.30 i Drammen.



Neste områdemøte er 3 Februar.

IKS

Sekretær 

Område Øst 2 Service Komité

Mail sekretær:  HYPERLINK "mailto:sekretaroo2sk@gmail.com"sekretaroo2sk@gmail.com

Mail leder:  HYPERLINK "mailto:lederoosk2@gmail.com"lederoosk2@gmail.com


