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Presentasjonsrunde  

Regions Komite Medlem (RKM) Midt, Vara kasserer, Kasserer, Nominert til Varasekretær, 

Leder Litteratur, RKM Sør, Vara RKM Øst, RKM Øst, Delegat, Nestleder (NL) Fellesskaps -

utvikling (FU) og Nominert til Leder FU, Leder Oversettelse, NL Konvent, Leder Konvent, 

RKM Vest, Leder Telefon, Varaleder Telefon, Observatør, RKM Øst 2, Nominert, RKM 

Nord, Vara RKM Nord, Leder Web, Sekretær, Leder og Kaffekoker. Til sammen 25 stk. 

 

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?  

Dagens tekst i Bare for i dag ble lest: «ideer om å ha det moro» 

 

Post 

Ingen post  

 

Gjennomgang og godkjenning av agenda 

 Sør trekker sak nummer 9 "Område Sør ønsker å publisere (på nanorge.org) et brev 

sammen med innbydelsen til Bragdøya 2018". 

 Vest, sak på eventuelt; Tidspunkt for regionsmøte (Dagsorden 10.02.2018) 

 Web, sak på eventuelt; Oppskrift for vips (Dagsorden 10.02.2018) 

 Vest, sak på eventuelt; Pengebruk i Regionen (Dagsorden 10.02.2018) 

 

Referat fra møte i NA Regionen Norge 10.februar 2018 
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Referat fra forrige møte  

 Sør kommenterte referatet i sin rapport angående sak 8 fra forrige møte. Område Sør 

ser ingenting de har gjort i denne saken som var å beklage. 

 

 

Selvransakelse 

Vi gjennomførte selvsransakelse på servicevilligheten i Na regionen Norge og tok en 

erfaringsrunde hvor alle delte sin opplevelse rundt servicevillighet. Det virker å være 

gjennomgående lav service-villighet. Telefonkomiteen opplever høy grad servicevillighet. De 

som gjør service holder seg rusfri, vafler trekker folk. Det er positiv erfaring med bruk av FU. 

 

Vi kan synliggjøre helheten, skape et sterkere «VI», gjøre service attraktivt igjen. Det virker å 

være en «oss» og «dem» holdning. Vi kan ufarliggjøre service og bygge enhet. Service bør 

være trygt og tiltrekkende. Hva er service? Hva er NA som helhet? Vi er alle et resultat av 

service. Vi kan dele om vår åndelige oppvåkning gjennom service. Noen av oss er for opptatt 

av å gjøre ting for riktig. Folk støtes vekk fra å gjøre service for det skal være for perfekt. Vi 

kan kommunisere service som noe attraktivt. Starte med seg selv, i hjemmegruppa, 

introdusere nye til service. Stille spørsmål til nominerte, lære om tradisjoner og konsepter, ta 

bort egenvilje, gi nye medlemmer et forhold til service.  

 

Dele positivt om å gjøre service. Gjøre ting i sammen. Skape en positiv prat om regionens 

ansvarsområde som vil gi en positiv holdning til regionens arbeid.  Det skal være gøy og 

inkluderende å gjøre service, fremheve det som er fint og godt med å gjøre service.  

 

Hva har service gjort for min tilfrisking (vært tema i område Øst). Service er en del av å gjøre 

12-trinn. Sette krav til sponsier om å gjøre service, formidle hva service har gjort for den 

enkelte. Det er mange ny nyktre som ikke kjenner servicestrukturen. Vi kan øke kunnskap om 

struktur og ansvarsområde. Service er en side i firkanten vår. Vi kan inkludere nye, gjøre det 

morsomt, bygge et sterkere «vi», spørre nykommeren direkte. Oppsummere referatet til hva 

som gjøres og har blitt gjort. Snakkis. Omorganisering? Ny OR struktur. Ny service struktur, 

 

 Forslag å sette enhetsprinsippet på agenda til neste regionsmøte.  

Hvordan kan jeg kommunisere enhet til andre medlemmer?  
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SAK 1: Workshop med Fellesskapsutvikling og Delegat 

Delegat og FU la frem Conference Agenda Report (CAR) for World Service Conference 

(WSC) som holdes i april/mai i California. 

 

Sør har hatt workshop på CAR, hvor 4 grupper med til sammen ca. 25 medlemmer har vært 

delaktige. Det ble lagt opp til tre samlinger for gruppene, en samling før CAR ble publisert og 

to samlinger etter. De 25 medlemmene har samlet en delvis gruppe-samvittighet omkring de 

25 spørsmålene som blir stilt i CAR. Takk til alle i Sør som har vært med på dette. Det kom 

innspill om at deres stemme bør blir hørt siden de har gjort jobben med å gå gjennom CAR.  

 

Sak om å lage nye nøkkelringer med «One decade», «Decades» og «25 years».   

 En av kritikkene er at varelager blir fylt opp, område Sør stemmer nei.  

 Nøkkelringer selges allerede av kommersielle aktører.  

 

Bruken av NA sin litteratur; 

 Noen trykker opp eget materiale rundt om i gruppene.  

 Forslag om å lage et skriv om hvordan vi forholder oss til det.  

 

Hvordan bør vi forholde oss til legemiddelassistert behandling? 

 Forslag om å lage IP om hvordan vi forholder oss til medlemmer som bruker 

Legemiddelassistert Rehabilitering (LAR). Er de rusfri? Sør ønsker å beholde IP29.  

 

Hvilken rolle har WordBoard i NA?  

 Word Board (WB) fungerer på samme måte som tjenestekomiteen i Regionen. WB 

planlegger konferansen og kommer med workshops. Alle delegatene er med å stemme 

inn de mellom 13-18 medlemmer i WB. Medlemmer kan delta i WB maks 8 år. 

 

Hvordan vil verdenskonferansen se ut i fremtiden?  

 Det diskuteres å bruke mer Zonale forum som sender sine representanter til 

konferansen. Det er foreslått en 3-årig syklus istedenfor 2 år på konferansen.  
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Innspill fra Regionen Norge:  

 Vi kan godt bruke servicelitteratur, men vi får ikke distribuert den. Delegaten tar 

spørsmålet med til konferansen. Leder av oversettelse sender inn en sak til delegaten. 

 Hvordan ivareta anonymiteten på sosiale medier? 

 

Hvilke servicelitteratur og tilfriskningslitteratur ønsker det norske fellesskapet?  

 Trinnguide for de som har jobbet mye med trinn. «Stepworking guide to experience 

members», «hvordan ta vare på oldtimerene» OG «Atmosfære av tilfrisking i service».  

 

Diskusjonstema for konferanseårene 2018-2020: 

 

1. Å tiltrekke medlemmer til service 

2. Uavhengig av rase, etnisk tilhørighet og kultur.  

 

Disse to punktene skal ut til gruppene og diskuteres i fellesskapet over de neste to årene. 

 

Område Øst etterspør varadelegat og 2varadelegat sin deltagelse. Varadelegat kom like etter 

at spørsmålet ble stilt og sekretær hilser masse fra 2dre varadelegatetn som er i Bankok. 

 

 

Rapporter (spørsmål og kommentarer) 

 Når samledokumentet ble sent ut, var det 3 av 6 områder som hadde sendt inn rapport, 

ett område hadde gitt beskjed om senere innsending og to sendte inn like før møte. 

 Øst 2 har med kandidat som er nominert til Nestleder 

 Sør har med kandidat som er nominert til Varasekretær 

 

 

Valg 

 Nestleder, Øst 2 stiller med kandidat. Kandidat enstemmig valgt. 

 Varasekretær, Sør stiller med kandidat. Kandidat enstemmig valgt. 

 Leder FU, Øst stiller med kandidat. 4 stemmer for, 2 avsto. Kandidaten valgt. 

 

Vi er nå en fullsatt tjenestekomite  
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Ledige verv fra 10.02.2018 

  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 Bjørnar 02.20 

C Sekretær 3 års rusfri tid 2 års varighet Lars Erik 10.19 

D Vara Sekretær 3 års rusfri tid 2 års varighet Ole 02.20 

E Kasserer 4 års rusfri tid 2 års varighet Thomas 02.19 

F Vara Kasserer 3 års rusfri tid 2 års rusfri tid Anders 10.19 

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 Jens 10.19 

K Leder Web 3 års rusfri tid 2 års varighet Kim 10.19 

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 Monica 02.20  

O Nestleder FU 3 års rusfri tid 2 års varighet (Ledig)  

P Leder Servicekonf. 3 års rusfri tid ad- hoc (Ledig) 

Q Leder ECCNA 3 års rusfri tid ad- hoc (Ledig) 

R Leder NCCNA 3 års rusfri tid 2 års varighet Beate 06.19 

 

 

SAK 2: Budsjett 2018  

Manglende informasjon fra forskjellige underkomitéer sine budsjetter, som for eksempel hva 

reiseutgiftene går til. Resultat fra 2016 sto i null (bortsett fra en postering), det er vanskelig å 

få sammenlignet fjoråret med året før når det er feil årstall og mangler resultat.  

 

Budsjett skal være en grovskisse av hva vi tror vi skal bruke. Det er blandet inn tall fra 

2017/2018 og vi hadde pr 1.januar kr. 502.376,- på kontoen. Deler av budsjettet virker å være 

kopi fra året før. Prisen for leie av lokalet til møter i regionen ble kommentert som litt høy. 

Tjenestekomiteen sine budsjett er fra 2017. Det skal være riktige tall.  
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Selve budsjetteringen ser bra ut. Første gang på mange år at vi budsjetterer med et overskudd. 

Vi trenger å kommunisere gode og oversiktlige tall til våre respektive grupper og områder.  

 

Avstemming:  

Skal vi godkjenne budsjettet? 

Avstemming: 4 for, 1 mot og 1 avstår 

 

Beslutning: 

Budsjett godkjent med simpelt flertall 

 

 

Vi har 378.000,- som vi sender videre i strukturen. 

 

 

SAK 3: Godkjenne retningslinjer for underkomiteer og utsending av flyere.  

Oversettelse, FU og Web har sendt inn. Litteraturkomiteen har en arbeidskomite som skal 

utarbeide retningslinjer. Områdene kan ikke godkjenne retningslinjer enda, siden gruppene 

ikke har fått sett på dem. RKM distribuerer retningslinjer ut til gruppene og saken settes på 

dagsorden neste møte. (Dagsorden 09.06.2018). 

 

SAK NR. 4 Opprette en OR-komite 

Område Midt opplever offentlige relasjoner (OR) som en grei og positiv utvikling. Det kan 

virke litt styrende og vi vet ikke hvordan det blir før vi har prøvd det ut. Område Sør er 

positive til å prøve det ut. Område Øst er for, mange har vært engasjert i dette. Område Vest 

er for og område har allerede begynt å bruke begrepet OR. I område Øst 2 ble det nedstemt. 

De gruppene som har sett på det stemte for, de som ikke hadde sett på det stemte mot. 

Område Nord stiller seg positive. Det er behov for bedre koordinasjon i området.  

 

Ingen konsensus.  

Hvordan har andre regioner løst oppbygging av struktur? 

Delegaten søker erfaring hos andre regioner.  

 

Beslutning: 

Saken blir stemt over ved neste møte (Dagsorden 09.06.2018). 
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SAK NR. 5 Tider for gruppesaksmøter  

Det er mange henvendelser til NA telefonen om når det er åpne møter.  

 

Utfordring noen grupper møter er at medlemmer springer ut etter tilfriskningsmøte og nesten 

ingen blir igjen på gruppesaksmøte. Forslag: Ha service som tema den dagen det er 

gruppesaksmøte og prate om hvor viktig det er å delta på gruppesaksmøte. Stek vafler   

 

Det som opplyses i møtelista på nanorge.org er tider for tilfriskningsmøter og står det i 

møtelista det skal være tilfriskningsmøte, så er det et tilfriskningsmøte som holdes. Er det 

servicemøte bør det opplyses om i møtelederoversikten.  

 

Beslutning: 

Tid for åpne møter innrapporteres til webmaster@nanorge.org  

Tid for gruppesaksmøter oppfordres å innrapportere til webmaster@nanorge.org 

 

 

SAK NR. 6 Retningslinjer for publisering av vedlegg på web  

Hva er videre saksgang når det er motstridende interesser? Hvordan forholder web seg til sin 

egen gruppesamvittighet når det er motstridende fra de som vil publisere? 

 

Web kan henvende seg til tjenestekomiteen.  

Område Sør ønsket det tilbake til gruppene. De ønsker ikke å avgjøre det nå.  

Er det laget et forslag til retningslinjer på det? Nei.  

Har vi rutiner for hva som skal publiseres når det er motstridende? Nei 

Er det mandat vi drøfter, istedenfor retningslinjer?  

 

Delegat kan etterspørre erfaringer fra andre regioner i forhold til hva som publiseres på web.  

 

Har web muligheten til å lage forslag til retningslinjer og sende ut til regionen. Punkt nr. 6 i 

web sine retningslinjer ble lest opp «gå god for» eller tilknytning.  

Det er fint om web utarbeider forslag. Kjernen ligger i at vi ikke har noen mening om 

utenforliggende. Brevet som er sakens utgangspunkt kommer som sak nr. 8 på dagsorden. 

mailto:webmaster@nanorge.org
mailto:webmaster@nanorge.org
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Vil Regionen gå god for å publisere brevet på NA Norge sin webside? Dette blir diskutert 

som en prinsippsak. Område Sør sender ut brevet til institusjoner. Tradisjoner støtter brevet 

og samtidig går retningslinjer i mot publisering. Ordbruken kan endres fra «skal» til «kan», så 

blir det innenfor retningslinjene. 

 

Beslutning: 

Web lager retningslinjer og legger de frem for regionen 

 

 

 

SAK NR. 7 Skal overskuddet fra underkomiteene føres tilbake til regionen  

sin konto ved regnskapsårets slutt?  

Område Sør ønsker å få tilsendt mellomlegget istedenfor å sende hele summen tilbake. De 

ønsker å trekke fra på regnskapet og få tilbake mellomlegget. Alle andre RKM stemte ja.  

Det blir enklere for kasserer om alt blir nullstilt ved regnskapsårets slutt. Penger er låst om vi 

ikke nullstiller ved årets slutt. Kasserer får ikke gjennomført utbetalinger som vi har vedtak på 

(eks. Overføre penger videre i strukturen), siden penger er låst i andre kontoer (eks. 

Litteraturkomiteen). Område Sør følger gruppesamvittigheten. 

 

Beslutning: 

Ved regnskapsårets slutt overføres alle midler tilbake til NA regionens konto.  

 

Om vi ikke får vedtatt budsjett i oktober, kan vi ikke vente med å få penger til drift. Derfor 

blir faste løpende utgifter utbetalt selv om budsjettet ikke er vedtatt. 
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SAK NR. 8 I følge Sør ble det besluttet å ta et brev ned fra web uten å følge  

prosedyre og ført i loggboken som vedtak i februar 2015. 

På regionens møte i juni 2015 ble det vedtatt at brev publisert på web skulle bli tatt ned og 

saken skulle komme opp igjen til diskusjon, men det ble ikke gjort.  

 

Dette burde blitt fanget opp i oktober 2015. Det er loggført i februar 2015, men det er riktig 

med juni 2015. Det er også gjort feil i saksgangen. Bør vi etterspørre erfaring og diskutere 

saken i Na regionen. Som det er i dag, ligger det et prinsippvedtak til grunn som kan bruke 

ved senere utfordringer. På junimøte 2015 ble det gjort avstemming: Se under:  

 

Utdrag fra Regionsmøte i juni 2015: 

«Forslag om at brevet, argumentene mot og svaret fra aktivitetskomiteen skal sendes ut til 

gruppene, og spørre om det er slik vi vil ha det i NA?  

Avstemming over om vi skal fjerne brevet fra websiden vår: 2 for, 2 avsto og 1 mot. Da får 

web ansvar for å fjerne brevet.» 

 

Beslutning: 

Saken går videre til neste møte.  

Leder, Sekretær og RKM i Sør setter opp saken. 

 

 

EVENTUELT: 

 Vest; Tidspunkt for regionsmøte som havner i vinterferien (Dagsorden 09.06.2018) 

 Web; Publisere oppskrift for vips på nanorge.org (Dagsorden 09.06.2018) 

 Vest; Pengebruk i Regionen (Se på økonomibruken iht å sende penger ut av landet, kanskje vi heller 

kan ha bedre åpningstider for telefonen eller lage bedre helligdagsvideo) (Dagsorden 10.02.2018) 
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 Neste møte er i Trondheim lørdag 9. Juni 2018 kl. 10.00 

 

Det er muligheter for overnatting på konventet på Sverresborg skole og eventuelt billig 

overnatting på Pensjonat Jarlen i Kongensgate. 

 

Fokuspunkt til neste møte; Enhetsprinsippet og konsept 7 (innspill fra Sør) 

 

Syvende konsept 

Alle medlemmene av et serviceorgan bærer et vesentlig ansvar for det organets beslutninger 

og bør tillates fullt ut å delta i dets beslutningsprosesser. 

 

 

IKS 

En fullsatt tjenestekomite  


