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Møtereferat OØSK – 2.Juni 2018      
 
 
1 FASTE PUNKTER 
1.1 VELKOMMEN 
Er det noen nye her? Velkommen 
 
1.2 PRESENTASJONSRUNDE 
14 til stede GSR 6, vara-GSR 2, RKM, leder, kasserer, nestleder for konventkomiteen, OR-
leder. 
 
1.3 STILLE STUND 
 
1.4 12 TRADISJONER 
12 tradisjoner lest. 
 
1.5 12 KONSEPT 
12 konseptene lest. 
 
1.6 POST 
NA-Way, Reaching Out ligger på nett (Na.org), kan lastes ned som pdf.  
http://www.na.org/?ID=reaching-out-index 
http://www.na.org/?ID=naway-toc 
 
NB: Referatene og dagsorden sendes ikke til gruppene lenger fordi det er flere grupper som 
ikke bruker denne kontoen – de går fulle. 
 
1.8 ER DET NOEN SOM HAR NOE Å LESE/FRAMFØRE? 
Bare for idag ble lest. 
 
1.9 GODKJENNE DAGSORDEN 
Dagsorden godkjent, ingen kommentar. 
 
1.10 KONSEPTET LEST I SIN HELHET.  
6. konsept lest. 
 
1.11 SPØRSMÅL/KOMMENTARER TIL FORRIGE REFERAT 
Referatet lest, en kommentar. 
 
2 RAPPORT FRA GRUPPENE  
 
Lambertseter: 
Møter hver tirsdag fra 18.00 til 19.30 i Lambertseter kirke. Tema fra 
«Bare for i dag». Alle møter i gruppa er åpne. 
 
Valg tar vi i begynnelsen av tilfriskningsmøtet siste tirsdag i mnd.   
Tema på disse møtene er fokuspunktet fra 
siste områdemøte. Vanlig gruppesaksmøte etter dette   

http://www.na.org/?ID=reaching-out-index
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tilfriskningsmøtet. De fleste verv er besatt. Ellers er det bra   
villighet i gruppa. Mellom 20 og 50 på møtene. Mye besøk fra   
institusjoner, og ofte nykommere på møtene. Mye tilfriskning og god   
stemning på møtene! 
 
3850.- i kassa. Vi venter på husleieregning for første halvår og   
sender ikke noe til området denne måneden. 
 
 
Aldri mer alene: 
 
Lørdagsgruppa (Bare for i dag): 
 
Vål`NA fokus: 
Møte i Vålerenga kirke, 2 etg, kl 1800 hver fredag. Stabilt oppmøte på 
mellom 10 - 20 medlemmer. (ca halvparten på GSM). Alle verv er dekket, god 
tjenestevillighet. Økonomi: 4016,52,- (sender 3000,- til området). 
 
 
Alltid, uansett - Sandvika: 
Møte: Man, 19.30, tirs 18.30 
Tema: Velger et nytt åndelig prinsipp hver mnd. Åndelig prinsipp for  
Juni: Likeverd 
Første fredagen i mnd. har vi innleder i dette åndelige prinsippet. 
Resten av mnd. har vi dette åndelige prinsippet og "bare for i dag" som  
tema. 
 
Vi har nå gruppesaksmøte etter ordinært tilfriskningsmøte. 
 
-Husleie er betalt 
-Sender 3000 til området 
 
Alle verv besatt 
 
God tilfriskning i gruppen. 
Vi følger retningslinjer og tradisjoner. 
Alle i gruppen har en stemme, men vi følger gruppesamvittigheten. 
 
Vi skal ha sommerfest, mer info kommer 
 
11.Trinnsgruppa: 
 
Håp gruppa, Ski: 
 
NA Brobekk: 
Mangler nøkkelringer pga. Lite kunnskap om vervet (Kasserer). (Får opplæring nå). 
Ønsker besøk av OR 
Alle verv besatt. 
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NB: Alle grupper må inn på NA.org og sjekke/endre informasjonen om sin 
gruppe. 
 
3 RAPPORT FRA UNDERKOMITEER 
 
3.1 OR (Offentlige relasjon): 
Vi har møter i bomberommet på Lambertseter kirke 2. mandagen i hver mnd. fra kl. 1900-
2045.  
 
Hvis det er ønskelig for grupper kommer vi gjerne innom å fortelle dere hva vi driver med. Vi 
ønsker gjerne at så mange som mulig får mulighet til å spre NA sitt hovedbudskap. Vi hjelper 
til med opplæring, hjelper til med plakater og andre ting dere lurer på.  
Hvis ønskelig kom gjerne innom når vi har komite møter eller gi beskjed hvis dere ønsker å 
stå på vår 12trinns frivillighets liste.  
 
OI oppdrag foregår på dagtid og går ut på å holde OI presentasjon eller dele din historie i 
tilfriskning.  
 
HI oppdrag foregår som regel på kvelden, og går ut på å dele din historie i tilfriskning. 
  
På sist møte i mai var vi faktisk 12 stykker til stede så dette begynner virkelig å ta seg opp. 
Men det er fortsatt flere ledige verv – både i OR komiteen og vi trenger sårt flere til å ta 
ansvar for panelene. Spesielt gjelder dette Aker sykehus og Sentralsykehuset i Akershus – A-
Hus. Så dette er en oppfordring til GSR’er fra grupper i nærområde til disse stedene – 
ta det opp i gruppa om det ikke er noen som kan tenke seg å være med å bringe NA sitt 
budskap om tilfriskning videre. Hvis det er det er det bare å komme på neste OR møte 11/6-
18. 
   
Vi sliter fortsatt med å få dette ordentlig opp å gå igjen.  
Vår nye panelkoordinator var forhindret fra å komme på sist møte – så intet nytt å rapportere 
fra de panelene som er aktive denne gangen heller – men det kommer.  
 
Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra steder vi har vært siste tiden og er ønsket tilbake. 
Vi har også et par nye henvendelser vi jobber med å få til møter hos. Har også fått en 
henvendelse fra en gruppe som ønsker besøk for å få mer info om OR og OR tjeneste – veldig 
hyggelig – vi kommer  
 
På Hamar ble det 30. mai avholdt et samfunnsmøte der jeg var med som observatør – de 
hadde invitert de fleste som jobber innen rusfeltet eller har store muligheter for å møte 
rusavhengige i sin jobb. Det var 15 – 20 stykker tilstede og etter min mening et veldig 
vellykket tiltak og arrangement. Mange gode tilbakemeldinger fra de som møtte opp – nyttig 
og lærerikt både for dem og meg.  
 
Så tok vi opp en sak på sist møte som kommer opp på dagsorden i dag. Det gjelder 
kjøregodtgjørelse for en som har vært med og holdt Ullersmopanelet i gang de siste to – tre 
årene. Han har ikke sendt inn krav om reisegodtgjørelse tidligere, men blant annet fordi vi 
fortsatt har penger til å dekke dette igjen på konto fra fjorårets bevilginger fra området 
besluttet vi å innvilge kravet. Vi gikk gjennom rutinene for dekning av kjøregodtgjørelse og 
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det ble poengtert at disse reiseregningene skal være inne hos kasserer regelmessig og skal 
følge regnskapsåret. Ansvar for å gi denne informasjonen ligger hos panelleder. Men som et 
unntak gikk vi inn for denne gangen å godta kravet. Det skal ikke koste frivillige noe å gjøre 
tjeneste.  
 
Til slutt – mange steder vi er ønsket, mange steder vi er velkommen og mange steder vi burde 
ha vært. Alt avhenger av at vi er flere som ser verdien av å gjøre OR tjeneste – kom på møte 
andre mandag i måneden – og ta med en venn, en sponsee eller kanskje en sponsor? 
 
3.2 Konventkomiteen 2017/2018:  
(Rapport kommer på mail). 
 
-Leder/medlem i kunst og design medlem lot seg råde av egenvilje i denne saken kring logo. 
Andre medlemmer i komiteen følte seg manipulert til å ta avgjørelser rundt dette. 
  
-Denne saken klargjør godt hvorfor vi har retningslinjer og hvorfor vi må følge dem. Referer 
også til 4.konsept om hvordan vi velger inn betrodde tjenere. 
  
-Vi har alle et felles ansvar for å følge retningslinjer. 
 
-Vi har lært at til neste gang når vi velger inn en leder trenger vi å ”Drille” kandidaten i 
retningslinjer og hva vervet innebærer. 
 
3.4 Lære-dag: 
Ikke tilstede, men fikk videreført rapport til område gjennom et annet medlem.  
 
Program for FU lære-dag i Lambertseter kirke 15.09.18 
 
 
13 00   Dørene åpner 
 
13 15 – 13 45  Budsjett og regnskap workshop 
 
14 00-16 00  Å bygge sterke hjemmegrupper – workshop 
 
16 00- 16 30  Mat – fellowshipping 
 
16 30- 18 30  Sosiale medier – workshop 
 
18 45- 20 00  Tilfriskningsmøte med fokus på trinnarbeide 
 
 
4 RAPPORT FRA Region 
 
(Rapport kommer på mail). 
 
5 RAPPORT FRA OØSK 
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Leder: Vært tilgjengelig på mail, jevnlig kontakt med kasserer og sekretær, vært i kontakt 
brønnøysundregistret for å endre person med signeringsrett. (Den som står nå har stått siden 
1994 og bank-ID har gått ut).  
 
Nestleder: Har ingen nestleder. 

Kasserer:  
Kasserer rapport 1/6-2018, gjelder for perioden 01.05.2018-31.05.2018. 
 
Bank omkostninger  kr. 858,00 
Inn i 7.tradisjon  kr. 11519,65 
Ut – reiseregning  kr. 734,50 
 
Saldo pr. 31.05.2018 - 149522,45kr 
 
kasserer@naoosk.org 
 
Sekretær: Lært å opprette mail, rutine på å legge inn i arkiv. Vært i jevnlig kontakt med 
leder, vært tilgjengelig på mail. sekretar@naoosk.org  
 
 
 
DAGSORDEN 02.06.2018 
 
a) VALG I OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ: 
1. Kasserer 3 års rusfri 1 års varighet   -Verv ble besatt 
2. Vara kasserer 3 års rusfri tid 1 års varighet  -Ingen villige 
3. Leder læredag 2 års rusfri tid 1 års varighet -Ikke på valg 
4. Nestleder OØSK 1 års rusfri tid 1 års varighet -Ingen villige 
5. RKM 3 års rusfri tid 1 års varighet  -Ikke på valg 
6. Kaffekoker 1 års rusfri tid 3 mnd varighet -Ingen villige 
7. Leder 2 års rusfri tid 1 års varighet  -Verv ble besatt 
8. Sekretær 1 års rusfri tid 1 års varighet  -Ingen villige 
9.Vara sekretær 1års rusfri tid 1års varighet  -Ingen villige     
 
b) NOMINERING TIL VERV I NA REGIONEN NORGE: 
Ingen til nominasjon 
 
c) SAKER TIL ELLER FRA NA REGION NORGE 
Ingen saker. ossk@nanorge.org 
 
d) NAOØSK saker 
 

1. Litteraturen og nøkkelringer er for dyre. Ønsker at litteraturkomiteen skal redusere 
prisene.  
- Mange grupper velger å supplere nykommeren med litteratur av 7.tradisjon 
- Delte meninger om det er ”For dyrt” eller ikke. 
- Spørsmål om troverdigheten til påstandene til gruppen som sendte inn saken.. 

mailto:kasserer@naoosk.org
mailto:sekretar@naoosk.org
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- ”Gruppene er selvhjulpne gjennom egne bidrag” Gi gruppa mer 7.tradisjon!! 
 
Avstemning om litteraturen er for dyr: 8 med stemmerett 
For: 3 
Imot: 4 
Avstår: 1 
 
Selvransakelse:  
Hvordan er atmosfæren på område øst service komité møtet? 
 
Fokuspunkt:  
Hva er service for deg? Og hva er ditt engasjement for service? 
 
 
 
 
Eventuelt:  
 

1. Reisegodtgjørelse tilbake i tid for 2016, 2017 og 2018. Kasserer godkjenner ikke 
denne utbetalingen uten å høre med GSRéne i området (OR komiteen). 
-Forskjellsbehandling da dette ikke ble godkjent for noen år tilbake når det var snakk 
om 3 mnd tilbake i tid. 
-Hvor rigide skal vi være? Vi trenger servicevillighet, vi trenger å vise toleranse da 
dette medlemmet det er snakk om ikke har så mye erfaring på å sende inn rapporter 
osv.. 
-Regnskapsloven sier at foreldelsesfristen er på 3.år. 

Avstemming om medlemmet får tilbakebetalt på betingelse av at han sender inn reiseregning 
og får dekket etter de takstene som gjaldt når reisen ble foretatt.  8 med stemmerett 
For: 8 
 
Forslag til nytt fokuspunkt: Hvordan viser jeg min takknemlighet til NA? 
 
Takk for et fint møte. Neste områdemøte er lørdag 7.Juli 2018 kl. 11 i Lambertseter 
Kirke.  
Vel møtt! 
 
02.06.18 IKS, sekretær (sekretar@naoosk.org) 
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