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OMRÅDE ØST 2 

Ingen rapport 

 

OMRÅDE VEST 

Ingen rapport 

 

OMRÅDE MIDT 

Ingen rapport 

 

OMRÅDE NORD 

Ingen rapport 

 

OMRÅDE ØST 

Hei. 

 

Vi har ikke hatt møte i januar og har ikke så mye å komme med nå, men vi sender en rapport etter 

område møte 3/2.  

 

IKS 

 

RKM´s Område Øst 

 



OMRÅDE SØR 

Område sør har pr i dag 10 grupper. Fredagsgruppa har to møter i uka. I Arendal er det i 

tillegg til det ordinære møte på tirsdagene, en kvinnegruppe som har møte hver 14 dag 

(søndag i oddetallsuker). Det har dessverre blitt nedlagt et par grupper i Område sør den siste 

perioden. To grupper som hadde møter på mandagene i hvert sitt lokale, har slått seg sammen 

til en ny gruppe. Vi har god oversikt over møtene på OSSK sine hjemmesider. (naossk.org).  

Økonomien i området er god, og vi besluttet å sende endel penger videre i strukturen. Litt 

usikker på sum her. Vi mangler både kasserer og sekretær i området. På OSSK møtet i 

desember ble det besluttet at vi skulle prøve å få til en workshop vedr. Servicevilligheten i 

området. Aktivitetskomiteen har arrangert en vellykket nyttårsfest. Ca 30 personer deltok her. 

Det er også vedtatt at aktivitetskomiteen skal arrangere Bragdøya 2018. I området er det 

bestemt at vi bytter navn på HI&OI komiteen til OR komiteen. Komiteen fortsetter med med 

sitt gode arbeid både på ulike institusjoner og fengsler, og mot offentligheten.  

 

I rapporten Regionen sendte ut etter møtet i oktober 2017, stod det at: «Leder leste opp mail 

fra betrodd tjener angående brev som ble lagt ut på web i forbindelse med aktivitetskomiteen i 

Sør. Mailen virket oppklarende og de involverte beklaget.».  

Vi i område sør kan ikke se å ha gjort noe i denne saken som er å beklage. Det ble ingen 

mulighet for å kommentere dette på regionsmøte. Området har sendt en mail til 

vedkommende som fremmet denne 10. konsept saken, og redegjort for dette.  

 

Ang sak 9 på Regionsagendaen, så trekker område sør den saken. Jeg har som RKM vært litt 

ivrig og fremmet dette til Regionen uten at området var helt enstemmig om dette.  

 

Grupper i OSSK har jobbet med sakene i CAR, og vi vil være med å bidra til at delegatene 

våre har en gruppesamvittighet fra Norge med seg til verdenskonferansen i april/mai.  

 

Gleder meg til å se dere alle i februar. 

IKS 

RKM OSSK 

Trond 



LEDER 

Godt nytt år alle sammen. Tusen takk for all service som har blitt gjort i 2017 for NA 

Norge, både i komiteen og for fellesskapet vårt.  

 

Siden siste møte, har jeg lest korrektur på referatet. 

 

Fikk en henvendelse fra 2.varadelegat som omhandlet nettbanken vår og opplysninger om oss 

som kunder i DnB. Dette tok jeg så tak i. Fikk kontaktet banken og laget avtaler med dem om 

nye frister for å sende inn opplysninger. 

Så satte jeg meg ned og skrev en års protokoll med retningslinjer og oversikt over styret og de 

med underskrifts rett. Dette var en stor jobb og jeg fikk godkjenning av dokumentene av 

tjenestekomiteen. Hadde også løpende kontakt med de under arbeidet med dokumentene. 

Banken ble fornøyd med opplysningene.  

Kommer også til å sende dette dokumentet til Brønnøysunds registeret. For de vil også ha et 

slikt dokument. «Retningslinjer» i dette dokumentet er en lett versjon av de 12.tradisjoner. 

 

Jeg fikk også mail fra banken om at det er mange som står med underskriftsrett på regionens 

nettbank, som ikke har noe med regionen å gjøre lengere. De vil nå bli slettet. 

 

Har vært i kontakt med flere ledere i underkomiteer og prøvd å være til støtte og inspirasjon. 

Gitt råd der det har vært ønskelig. 

 

Fikk takk kontakt med et av våre medlemmer som jeg hadde tro på som ny nestleder. Og 

personen ble tent på oppgaven. Håper flere har søkt nominasjoner på verv i regionen 😊 

 

Skrevet agenda sammen med sekretær. 

 

Ikt leder for NA Norge. 

 

 

 

 

 



SEKRETÆR 

Skrevet og sendt ut referat fra forrige møte i regionen. Kommunisert med resten av 

tjenestekomiteen på sosiale medier og telefon. Kommunisert med enkelte områder og 

underkomiteer på mail angående agenda, referat og samledokument. Fikk spørsmål om å 

skrive under møteprotokoll for organisasjonsnummeret til NA Regionen, dette ønsket jeg 

ikke. Jeg har oppdatert loggboken, skrevet og sendt ut agenda (sammen med leder) og laget 

dette samledokumentet. 

 

I kjærlig service, 

Lars Erik 

. 

 

KASSERER  

Siden sist har jeg utført de betalinger som følger mandatet sammen med varakasserer. Han er 

uten unntak raskt ute når noe skal godkjennes, og det er en stor lettelse å ha Anders på plass.  

Jeg har personlig hatt noen utfordringer med å utføre overføringer til tide, men heldigvis 

«kun» til under komiteer og ikke eksterne aktører. Slet også en stund med å få tilgang for 

webkomite til konto, men det er på plass takket være bistand fra DnB.  

Vi har pr 25. januar samlet saldo på 497.653,- kr på våre kontoer.  

Pr 1. januar 2018 var saldo 503.182,- kr.  

Ihht vedtak av juni 2011 & februar 2015 sendes 378.182,- kr videre i strukturen etter 

fordelingsnøkkel i samme vedtak. Dette utgjør da 264.727,- kr til NAWS og 113.455,- kr til 

EDM.  

Forøvrig har jeg blitt informert om at grupper i Drammensområdet ikke sender penger videre 

til område øst 2 eller regionen pga misnøye/mistillit til hvordan midlende håndteres. Jeg 

oppfordrer sterkt de som dette gjelder å ta kontakt slik at vi (trolig) kan nøste opp i dette og at 

vi som gjør service i praksis kan få fungere som «betrodde tjenere». 

IKT Thomas 



VARAKASSERER 

Jeg følger med på mail, leser og holder meg oppdatert.  

Godkjenner utbetalinger. 

Har kontakt med kasserer.  

 

Gleder meg til å treffe dere på Lambertseter 

 

Klæm  

Anders 

 

 

DELEGAT, VARA DELEGAT OG 2 VARA DELEGAT 

Hei alle service venner. Her kommer rapporten fra oss. 

 

Det har har skjedd litt siden møte vårt i oktober. 

vi har jo mottatt agendaen til WSC. verdenskonferansen i California og agendaen til EDM 

møte i Hellas. Vi har sittet sammen og sett på disse, diskutert litt frem og tilbake og vi har et 

godt samarbeid rundt dette 

vi sendte CAR ut til alle rkm'ene og interim styret så fort vi fikk det slik at de kan ta med 

dette på sine møter. 

vi sender med agendaen til begge møtene her også og vi kommer til og ha en workshop rundt 

dette i begynnelsen av regions møte og håper på god deltagelse og finne innspill slik at vi kan 

få med regionens og medlemmenes synspunkter til møtene vi skal delta på. 

gleder oss til å møte dere i Oslo snart. 

 

Minner om at det er mulig å lese car på svensk: 

Gå inn på nasverige.org 

under medlems sidene (beroende som passord) finner vi 

RKS- regions service komité og der trykker du på sw_car18_des17. 

 

IKS Delegatene 



LITTERATURKOMITEEN 

Litteraturkomiteen har nå vært godt i gang med den nye web-shopen siden oktober 2017. Det 

ser ut til å fungere veldig bra. Alle som bestiller litteratur får levert det de skal etterspør. 

Det at det er mulig å betale med enten bankkort eller faktura (forhåndsbetaling) fungerer også 

bra. Pakkelagene pakker minimum 1 gang per uke slik at alle våre kunder får varene 

forholdsvis raskt etter bestillingen er gjort. Vi har utarbeidet gode kontroll rutiner ved pakking 

av varer da alt som blir sendt ut skal dobbelt sjekkes at stemmer overens med ordren. Det er 

helt klart en fordel å betale med bankkort da det går raskest. Benytter man faktura så blir ikke 

varene pakket og sendt før betaling er registrert på konto.  

 

Vi har ønsket å få ned frakt kostnadene på pakker som blir sendt ut. På møte i november 

hadde komiteen konsensus ang. Innkjøp av printer til postpakkelapper. Det gjør at vi reduserer 

pakke under 10kg. med kr. 30,- pr. sending da vi kjøper postpakkelapper på posten.no  Så det 

er positivt, praktisk og ikke minst effektivt . Vi hadde jo en utgift ved innkjøp av printer, men 

på sikt vil dette lønne seg.  

 

Når det kommer til lager så har vi akkurat hatt varetelling ved årsskiftet. Vi har til en hver tid 

oversikt over hvor mye vi har på lager gjennom web-shopen. Er vi tomme for en vare kan 

ikke den bestilles da den står i ”null” i web-shopen.  

 

I november 2017 valgte våres kasserer å trekke seg og leder har overtatt det økonomiske 

ansvaret. Det fungerer bra på tross av at komiteen bør ha på plass en kasserer snarest. 

Leder har fått tilgang på nettbanken så utgifter blir betalt. Leder har et godt samarbeid med 

vara kasserer i komiteen, kasserer og varakasserer i regionen.  Økonomisk har vi god oversikt 

og vil legge fram et regnskap når alt av utgifter knyttet til 2017 er betalt.  

 

Komiteen er en dedikert gjeng, vi er ca. 10 stk. på møtene. Vi mangler pr. i dag nestleder, 

kasserer og håper det ordner seg snart. 

 



Det er ikke mulighet å komme med retningslinjer for vervene i komiteen ennå da vi fremdeles 

ikke har satt alle våre rutiner. Det at vi har åpnet web-shop har gjort at mange av de gamle 

rutinene ikke fungerer slik det er i dag. Vi vil lage en arbeidsgruppe som kan utarbeide 

retningslinjer så snart det er mulig. 

 

Arbeidshverdagen til litteraturkomiteen er blitt utrolig mye enklere etter at web-shop ble 

etablert. Vi har et godt samarbeid på tvers av hele komiteen. Alle med tilhørighet i komiteen 

tjener felleskapet på en utmerket måte.   

 

Vi ser fram til fortsettelsen! Komiteen har møte hver siste onsdag i mnd. kl. 18. 

 

I felleskap 

Leder i litteraturkomiteen 

Jens 

 

 

WEBKOMITEEN 

Webkomitéen består pr dags dato av fire personer, vi har ledige verv som nestleder og 

koordinator. De fleste av medlemmene har lang fartstid i komitèen så daglig service gjøres 

innen rammene vi har for svartid og informative tilbakemeldinger. Vi ønsker gjerne flere 

servicevillige i komitèen. 

 

Den daglige service går ut på å drifte og oppdatere nettsiden, legge ut informasjon om møter, 

eventer og informasjon fra områder og region. Vi rullerer på arbeidsoppgavene på månedlig 

basis for å dele på kompetansen om NA sin struktur og virke, på denne måten blir det 

uproblematisk å dekke for komitémedlemmer som ikke har mulighet for å utføre service 

grunnet andre årsaker. 

 



Webkomitémøtene avholdes månedlig via Skype, vi er også behjelpelig med å sette opp 

videokonferanseløsninger for andre grupper eller komiteér hvis dette skulle være ønskelig. Vi 

synes dette er en god løsning, spesielt hvis det er litt avstand mellom medlemmer som skal 

møtes. 

 

Vi jobber fortsatt med automatisk oppdatering av møtelistene på WSO, vi har metoder for 

uttrekk av møtelister og informasjon fra databasen, men vi er ikke helt i mål med å gjøre 

eksporten helt kompatibel med oppsettet WSO har på sin import. 

Utvikling av denne løsningen har kostet noe mer enn det vi hadde budsjettert med for 2017 

slik at en mindre delbetaling blir overført til årets budsjett. 

 

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 

 

Kim 

Leder webkomitéen 

 

 

TELEFONKOMITEEN 

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 OSSK og er nå i 

OØ2SK. 

Vi har fått ny Nestleder fra OVSK, og han kommer på Regionsmøtet i Februar. 

Det har vært litt utskiftninger av telefonvakter, både i OSSK og i OØ2SK og vi opplever at 

både de nye og erfarne vaktene er veldig glade for å få gjøre den servicen. 

 

IKS 

Harald 

Leder TK  

mailto:webmaster@nanorge.org


OVERSETTELSESKOMITEEN 

Fremdrift:  

–H&I-basics er ferdig oversatt og korrekturlest. Er tilgjengelig som fil hos www.nanorge.org 

under Lokale Serviceressurser ( https://nanorge.org/local-service-resources/ ) 

 

–Anonyme Narkomane og: Personer som mottar legemiddelassistert behandling (World 

Board Bulletin, WP) er ferdig oversatt og korrekturlest. Sendes WSO for godkjenning og 

(forhåpentligvis) etter hvert trykking. 

 

Liste over oversatt servicemateriale og bulletiner som er tilgjengelig hos 

oversettelse@nanorge.org eller som fil på nanorge.org  

     –    Håndbok Offentlige Relasjoner (PR-Handbook). 

– Grunnleggende H&I (H&I Basics). 

– Grunnleggende Offentlige Relasjoner (PR-Basics). 

– Tyveri av NA-midler. 

– Åpne og lukkede møter.  

– Visjon for NA-service. 

 

–Planning Basics er oversatt men ikke gjennomgått og korrekturlest. 

–A guide to Local Service er delvis oversatt men ikke samlet som ett dokument, gjennomgått 

og korrekturlest. 

Tusen takk til alle som har bidratt og sendt oss materiale de har oversatt. 

For øvrig har jeg også liggende: 

–Guidelines for WEANA PR-Umbrella hvis noen er interessert. 

 

Alt materialet vil nå bli lagt inn på en ekstern harddisk kjøpt inn til formålet. 

 

Regnskap: Regnskapet for 2017 er gjort ferdig og sendt kasserer i Regionen. 

Ubrukte midler, kr 7048.-  er tilbakeført Regionen 

 

 

 

https://nanorge.org/local-service-resources/
mailto:oversettelse@nanorge.org


FELLESSKAPSUTVIKLING 

Rapport fra læredag i Haugesund 18-19 nov 2017 

Læredagen startet på lørdag kl 13 30 og var ferdig søndag 13 30 

tilstede var medlemmer fra Haugesund, Bergen og Stavanger....tilsammen ca 22 

pluss 2 stk fra FU 

 

Dag en hadde vi først workshop på GSR vervet. En fra FU delte sine erfaringer og deretter 

delte vi medlemmene inn i 4 grupper hvor de svarte på 2 spørsmål hver i forbindelse med 

GSR vervet. Når spørsmålene var besvart ble de delt i plenum og alle kunne dele erfaringer 

eller komme med spørsmål. Medlemmene fra FU delte sine erfaringer og stilte spørsmål 

underveis. Svarene som gruppene kom fram til ble notert på Flip Over og hengt opp på 

veggen.  

FU viste også til materiale som medlemmene selv kunne bruke for å få mere info om vervet. 

 

Vi fikk servert en kjempegod middag og satte deretter i gang workshops på de første 6 

tradisjonene. Dette ble gjort etter at RKMen fra Område vest hadde en sak om 

deling/deltagelse av folk med andre avhengigheter på noen møter. Noen av spørsmålene var 

formet for å ta opp denne problemstillingen og det ble en veldig livlig diskusjon med 

engasjerte medlemmer. Her hadde vi ikke gruppearbeid, men vi gikk gjennom 6 spørsmål på 10 

min på hver av tradisjonene i plenum. 

 

Etter kveldsmat så var det tilfriskningsmøte. 

Og etterpå fulgte vakkert gitarspill med sang og senere en quis hvor Haugesund 

medlemmene stilte mot gjestene. Kjempeartig å få brynet de grå celler etter en lang dag. 

Siste posten på agendaen for denne dagen var lysmøte. 

 



Søndag: Vi startet dagen med en workshop på Servicestrukturen, hvor en fra FU gikk 

gjennom en power pont på Service strukturen og forklarte og svarte på spørsmål underveis. 

Vi hadde heldigvis god tid til denne workshopen, da det også her var stor interesse. 

Og som avslutning var det speak av en fra FU. 

 

FU deltakerne var så heldige å få overnatting fra lokale medlemmer, og vi ble tatt 

kjempegodt vare på. Skikkelig Bed and Breakfast på høyt plan. Alt i alt så var det en flott og 

givende tur 

 

Ellers så fikk FU mail fra en student som var i en gruppe som skulle skrive bachelor oppgave 

om åpne og lukkede NA møter. Tok utgangspunkt i brosjyren Åpne og lukkete møter og 

svarte på denne etter beste evne og fikk en stor takk tilbake. 

 

 

NCCNA 

Rapport  januar 2018 

Regionskonvent komité 2018 

 

Avholdte komitemøter: 4 

Neste komitemøte er 6mars, 1mai, 7 august, 4 september så hver første tirsdag i mnd. Om 

behov.   

 

 

Rapporter fra underkomiteer: 

Alle har jobbet med underkomiteer har jobbet med budsjettet. 

 



Registrering:  

Det vi har å rapportere fra sist møte er at vi har funnet 2 fra øst, 2 fra vest, 1 fra nord, og en 

fra sør. Har sjekket priser på forskjellige trykkerier, og foreløpig valgt et alternativ. 

 

Salg:  

Har laget en plan på hvilke produkter som skal bestilles inn, og har sjekker ut priser. Har 

dialog med kunst og design ifht. Plassering av logo.  

 

Underholdning:  

Jobber med ideer, og skal etterhvert ta kontakt med noen aktuelle som har noen talenter vi 

kunne tenke oss at kan bidra. Viktig at de som skal levere lyd og lys er tilgjengelige ved 

behov, og at utstyret er forsikret.  

 

Innkvartering: 

Har valgt og ha komitemøter digitalt, på denne måten kan medlemmene delta så lenge de har 

nett tilgang. Det er viktig for komiteen å ha det gøy når de gjør service. Komiteen mangler 

sekretær (1års rusfri tid). Og et rekruteringsverv. Komiteen planlegger å ha en arbeidsleder 

(1års rusfri tid) fra hvert område. Som kan verve 5 stk. hver. Som kan gjøre service på 

konventet.  

Høres dette interessant ut så ta kontakt med meg eller nestleder. Ta kontakt om noen er 

interessert, så vil det bli videreformidlet.  

 

Informasjon:  

Vi har per idag, 7 medlemmer fordelt på 4 områder. ennå medlemmer i -sør og -nord. Har kun 

hatt telefonisk og elektronisk kontakt. Venter på klarsignal så informasjonsarbeidet kan 

begynne. Mangler Alle er godt informert om oppgavene som venter. Alle har tidligere 

erfaring med service av denne art og de kjenner NA strukturen godt. Vi venter egentlig bare 

på godkjenning av logo og kontrakt med lokasjon/skole så vi kan gå i gang med 

informasjonsarbeidet. Dette vil i første rekke bestå av å sende ut flyere, opprette en gruppe i 



sosiale medier og poste en teaser-video. Forslag er å oversette teksten og budskapet i video til 

engelsk. Sende engelske flyere til NAWS og via delegat til EDM. Informasjon ønsker å bistå i 

utformingen av flyer, da flere i komiteen har erfaring med dette fra tidligere.  

 

Kunst & design:  

Har bestemt design og er i gang med flyeren, regner med den er klar føre regionsmøte. 

 

Program:  

Holder møter på skype. Vi er godt i gang med å få programmet på plass-vi har bestemt antall 

møter under treffet samt tidspunkter men skal forhøre oss med Underholdning komiteen og 

Mat og kafe slik at møtene er i samsvar med det som skjer der. Vi har sendt forespørsel til en 

amerikansk mannlig hovedspeaker lørdagen og har bestemt at vi skal ha norsk kvinnelig 

speaker på søndag. Åpnings speaket skal bestå av et panel 4-6 stk med forskjellig rusfri tid 

som bl.a skal fortelle om Na`s historie/utvikling i Norge.  

 

Vedlikehold: 

Har samlet endel villige til å være med og bidra under konventet. 

 

Mat og kafe: 

Kafèkomitè`n består pr dags dato av 6 medlemmer inkludert leder og nestleder. Vi har ikke 

fått samlet oss fysisk, men leder og nestleder har hatt et lengre telefonmøte der vi drøftet div 

tanker, idèer og erfaringer fra andre arrangementer. Grunnet div. omstendigheter får vi ikke 

hatt noe møte før i desember, men kommer sterkt på banen fra og med da. Vi har absolutt et 

behov for å se på kjøkken/kantine, for å vurdere litt ulike muligheter rundt matlaging.             

 

Hovedkomite: (Leder, nestleder, kasserer, vara kasserer, sekretær, vara sekretær): 

Leder og nestleder og vara kasserer har jobbet med å sette sammen budsjettet. Har ellers 

kontakt med underkomiteledere. 



 

Leder har snakket med en som er villig til å sitte som kasserer om det ikke melder seg andre. 

Og en har melt interesse for opptak. Leder tar kontakt med de aktuelle personene og 

informerer om neste komitemøte, og at de kan delta på skype om de ønsker stille til valg. 

 

Ledige verv: 

 Leder for opptak 

 Kasserer 

 Vara kasserer 

 

Saker:  

 Blitt enige om at det ikke er behov for møter hver mnd. Og at det kan evt. Innkalles til 

møte om det er behov for noe imellom det vi har bestemt nå. Se på toppen av 

rapporten på datoer. 

 Skal de som kommer og selger NA effekter ha noen restriksjoner, ifht. dager de kan 

selge, åpningstid? 

 

 

Neste konventkomitèmøte: 6. Mars 18:30 på skype eller møtelokalet i Horten 

 

 

I kjærlig tjeneste 

Leder for regionskonventet 2018. 

 

 

 

Samledokument er utarbeidet 28.01.2018 av sekretær. 


