
Oslo 4. februar 2018 

 

REFERAT OMRÅDEMØTE NAOØSK 3. FEBRUAR 2018 

 

 Velkommen 

 12 tradisjoner lest 

 Presentasjonsrunde 10 stemmeberettigede 

 Leste 12 konsepter i kortform 

 Dagsorden godkjent 

 Leste 2. konsept i sin helhet 

 Referat fra forrige møte godkjent 

 Leder bemerket at han trenger hjelp til å bestille velkomstpakker slik at alle nye GSR-er får 

nødvendig bakgrunnsinformasjon fra første dag. 

 

 Grupperapporteringer 

 
NA-Lambertseter har møter hver tirsdag fra 18.00 til 19.30 i   

Lambertseter kirke. Tema fra «Bare for i dag». Åpne møter 1. tirsdag i   

mnd. Tema på disse møtene er fokuspunktet fra siste områdemøte. Valg   

tar vi i begynnelsen av tilfriskningsmøtet siste tirsdag i mnd. Vanlig   

gruppesaksmøte etter dette tilfriskningsmøtet. 

 

Mellom 25 og 45 på møtene. God stemning! En del besøk fra   

institusjoner, og ofte nykommere. Pr. nå er alle verv, bortsett fra   

noen vara besatt. 

 

Vi har ca 4000.- på konto og sender kr. 2500 til området. 

 

 Veien til frihet Moss 

Vi har møte hver fredag fra 19:00 til 20:00.  

Gruppesaksmøte avholdes fredag før første lørdag i måneden. GSR stiller med 
gruppesamvittighet til saker som skal opp på dagsorden.  

Vi er alt fra 10 – 16 på møtene.  

I 2017 fikk gruppa inn 12 600,- i 7. tradisjon. Av disse er 7800,- sendt videre til 
området. Gruppa er fornøyd med fordelingen og villigheten til å sende penger 
videre til OØSK.  

Saldo pr 31.01.2018 er 2589,- 

Vi sender 2300,- videre til området.  

Vi har besluttet å bruke tidtaker for delinger slik at alle får delt. 

 
 

 Rapport fra OR Ligger på nanorge.org/omrade-ost under linken «OR-rapport ligger her» 

 

 Rapport fra RKM 

 

 Rapport fra leder i Konventkomiteen 

 



 Valg: 

◦ En nominasjon fra Lørdagsgruppa til leder for Læredag.  

Enstemmig valgt. 

 

 Ingen nominasjoner til de andre ledige vervene i område og region. 

 

 Saker fra Region Norge: 

◦ Skal NA region Norge opprette en OR-komite? 

▪ Leder for OR i området syns dette er et bra tiltak og er for 

▪ Det var noen spørsmål om dette er et forslag som vil forandre noe i 

tjenestestrukturen eller økonomistyringa, og det ble avklart at forslaget først og 

fremst dreier seg om en forenkling av organiseringa innad i Regionkomiteen. En 

koordinator holder kontakten med en rekke underkomiteer, og representanter for 

disse er da ikke nødvendigvis forpliktet til å møte på hvert eneste regionkomitemøte. 

OR-komiteen opprettes for å samordne NA Norges ansikt utad, i forhold til 

offentligheten der det er ønskelig. Det er uansett alltid gruppene som har det siste 

ordet, også når det gjelder dette. 

▪ En av gruppene ønsker ikke å ta stilling fordi saken framstår som for komplisert. De 

ønsker en enklere framstilling. 

▪ Det var også en del fram og tilbake om hvilke fullmakter en GSR har, og om det er 

mulig å stemme noe annet enn vedtaket i gruppa dersom man får ny informasjon. 

Det ligger i den tilliten gruppa gir GSR at det er mulig. 

▪ Forslaget støttes av NAOØSK med 9 stemmer for. 1 avsto fra å stemme. 

 

◦ Budsjett for Region Norge 2018 

▪ Vi fikk en litt forvirrende debatt som det viste seg dreide seg om to forskjellige 

budsjetter: Budsjett for region Norge og budsjett for Regionkonventet 2018. Noen 

representanter hadde bare forholdt seg til Regionbudsjette, men syntes det var 

vanskelig å forstå. En representant stilte både konkrete spørsmål til 

Litteraturkomiteen om prispolitikken, og gikk detaljert inn i budsjett for 

regionkonventet og stilte spørsmål ved en rekke poster der. RKM kan ikke svare på 

disse spørsmålene, men ba om å få dem på mail slik at han kan bringe dem videre til 

de forskjellige komiteene i regionen.  

▪ Flere representanter var usikre på det budsjettet Regionen har sendt ut til 

godkjenning. En representant ønsker seg et dokument der han kan se hva som gikk 

inn og ut på de ulike postene i 2017 og hva som er tenkt brukt på de samme postene i 

2018. Altså et regnskap for 2017 sammenholdt med et budsjett for 2018. Da vil det 

være mulig for GSR å sette seg inn i pengebruken og presentere budsjettet for 

gruppa. 

 

▪ Budsjettet fra Region Norge ble ikke godkjent. Ingen stemte for godkjenning, 3 

stemte mot og 7 avsto fra å stemme. 

 

 NAOØSK saker: 

◦ Området har ikke kasserer. Uten kasserer har vi ingen som kan følge opp pengebruken i 

området. Det betyr at pengestrømmen til OR og Konventkomiteen vil hemmes, og stanse 

opp etterhvert.  

▪ Forslag om å kjøpe en regnskapstjeneste. Dette er mulig, men vi må uansett ha en 

«mellommann» som kan ha ansvaret overfor NAOØSK og delta på møtene. 

Forslaget ble frafalt 

▪ Forslag: Kan kasserervervet gjøres mer tiltrekkende? Hva med å lage en 



«Regnskapskomite» eller lignende? At man er ei lita gruppe som deler på ansvar og 

oppgaver? Kanskje er det letter å få folk til å bli med i ei grupppe enn å stå alene 

med et slikt verv? 

▪ Områdemøtet endte opp med tre alternativer: 

 Alle GSR-ene går aktivt inn for å «headhunte» et medlem til å la seg nominere. 

En personlig forespørsel virker ofte best.      

  

 Det blir lagd retningslinjer for en komite som skal ha ansvaret for budsjett og 

regnskap i NAOØSK 

 Vi fortsetter som før – kunngjør vervet på møtene og oppfordrer til villighet. 

▪ Uansett må GSR ta problemstillinga med til gruppa si! 

 

◦ Budsjett for konventkomiteen 2018 

▪ Godkjent 

 

◦ Fokuspunkt fra forrige møte: «Hvordan har service hjulpet meg i min tilfriskning» 

▪ Mange hadde positive erfaringer etter å ha hatt dette punktet som tema i gruppene. 

 

◦ Selvransakelse: « Tar vi hensyn til at nykommeren ikke vet så mye om service og rutiner 

som de som har vært med en stund?» 

▪ Litt usikkerhet rundt hvilket nivå selvransakelsen skulle være på. Det ble presisert at 

dette var områdets ransakelse av oss selv. Mange nevnte at det hadde vært nyttig 

med ei Velkomstpakke til de som er nye GSR-er. Det var tre nye GSR-er på møtet og 

de sa de følte seg godt mottatt.  

 

 Neste møte: Lørdag 3. mars i 2. etg. Lambertseter Kirke. 


