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RAPPORTER FRA NA REGIONEN NORGE TIL REGIONSMØTE 09.06.2018 

 

OMRÅDE MIDT 

9 møter i uka.  

Grupper Område midt: NA Byåsen Basic 1, NA Trondheim 2, NA Byåsen fredag 1, NA 

Early Morning 1, NA Stjørdal 1, NA Namskogan 1, NA Molde 2.  

Ledige verv i område:  

Leder 

Nestleder: ledig fra neste område møte  

Kasserer 

Vara kasserer  

Vara sekretær: 1 nominert  

Vara RKM  

Det er for tiden mange ledige verv i område midt, vi prøver så godt vi kan å få folk til å gjøre 

service. Håper på at noen flere blir nominert til neste møte.  

 

Saker fra regionen til område: 

• Web-komite saken. Alle grupper i område midt støtter web sin avgjørelse, og synes de 

skal ha mandat til å fjerne ting om det virker upassende.  

• Retningslinjer FU. Alle grupper i område midt har godkjent nye retningslinjer.  

• Retningslinjer oversettelse komiteen. Alle grupper i område midt har godkjent nye 

retningslinjer.  

• CAR. Alle gruppene har gjort stor innsats å svart på spørsmålene. De har jeg videre 

sendt til Delegat.  

• Vipps-rutineforslag. Byåsen fredag synes det var et bra forslag, de skal se mer på 

saken. Byåsen Basic synes også det var et bra forslag, og skal se mer på dette.  
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Økonomisk status:  

• Det er god økonomi i område midt og vi holder oss innenfor budsjettet vårt så langt. 

Totalt har vi sendt 20 000kr i 2018 til regionen. Siden vi ikke har kasserer for 

øyeblikket, så sender gruppene 7 trad direkte til regionen.  

OR Trøndelag og OR Møre og Romsdal, snakker sammen om ny OR struktur på møtene 

sine framover. De skal snakke mer sammen framover.  

OR Møre og Romsdal, går fint og følger sine faste rutiner på å besøke ulike plasser.  

OR Trøndelag, går bra. Har fått ny kontakt med flere behandlingsplasser, ellers følger de sine 

faste rutiner.  

Molde gruppa. Har planlagt treff på Eventyrlige Skaret i Molde 31.08.18 til 02.09.18. Det er 

mulighet for å booke overnatting i hytter, på samme sted som treffet.  

 

Gleder meg til å se dere på konvent i Trondheim 8-10 juni!  

Iks,  

RKM Christine 

 

 

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). Vi har god oversikt over møtene på OSSK sine hjemmesider. 

(naossk.org). 

Økonomien i området er ok. Vi har nå fått kasserer :-) Vi mangler fortsatt sekretær i området. 

Gjør Det Enkelt gruppa arrangerte en vellykket service dag i begynnelsen av mai. Det var ok 

oppslutning og god stemning. Dette var et tiltak for å prøve å synliggjøre det å gjøre service i 

området, og få flere til å gjøre service. 
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Aktivitetskomiteen har send denne rapporten: 

Aktivitetskomiteen holder møter i Vestre Strandgate 19a, Kristiansand, kl 18.00, den andre 

onsdagen i hver måned. 

Komiteen har hatt et møte med kystlaget og kontrakten for Bragdøya 2018 er underskrevet. 

Nytt fra i år blir at tilfriskningsmøtene vil bli holdt lenger inn på øya, på en låve med plass til 

mellom 150 og 200 mennesker. Låven ligger ca 5 – 7 minutters gange fra kaia. 

Vi har fått ny kasserer, men mangler fremdeles vara-kasserer. I tillegg har mange av våre 

medlemmer satt seg opp til å gjøre tjeneste på Bragdøya etter at Aktivitetskomiteen deltok på 

Servicedagen den 5. mai. 

Vi har hatt en dialog gående med Nar-Anon og vil bistå med kontakt med kystlaget, slik at de 

kan ha et arrangement parallelt med vårt. 

  

OR komiteen har sendt denne rapporten: 

H&I-rapportering: Både på ARA og i Kristiansand fengsel går møtene som de skal. Komitéen 

har utarbeidet en ny versjon av infoskrivet som leses på møtene. Dette har vært brukt i en 

prøveperiode de siste to månedene, og er nå godkjent for videre bruk. Vi mangler fortsatt 

panelleder i Arendal fengsel, og det er heller ikke avholdt møter der. 

OI-rapportering: Komiteen jobber med å få på plass nye OI-oppdrag. 

Lørdag 5. mai deltok tre av komiteens medlemmer på områdets service-dag. Leder og to 

panelledere hadde innledninger med fokus på komiteens oppgaver og det å gjøre tjeneste i 

komiteen. Komiteen registrerer at stempelordningen med KIF har blitt benyttet i det siste, og 

vi oppfordrer gruppene som er med i ordningen om å lage rutiner for håndtering av 

stemplene. 

Komiteen mangler kasserer, nestleder og panelleder i Arendal fengsel. Vi oppfordrer derfor 

områdets medlemmer om å stille til valg. Det er avgjørende for komiteen at disse vervene er 

besatt for at vi skal kunne oppfylle vårt formål. Komitéen har møter kl 18:00 i Vestre 

Strandgate 19a den første onsdagen i hver måned. 

 

Område Sør har bestemt at vi flytter områdemøte fra tredje til første lørdag i mnd. Da får vi 

bedre mulighet til å gå gjennom Regionssakene. Fredagsgruppa har allerede justert sitt 
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gruppesaksmøte deretter. Håper alle gruppene vil følge etter og gjøre det. 

Område Sør har få klare svar til sakene på agendaen til Regionen. Vi har foreløpig heller 

ingen kandidater til verv i Regionen. 

Sak 1. er grei. Sak 2 går vi for fortsatt. Sak 4 ønsker vi gjennomslag for. Sak 5-9 har vi 

foreløpig ikke noe mening om, men nå får vi ett områdemøte den 02.06.18, og kanskje vi får 

gått gjennom noe der. 

 

Gleder meg til å se dere alle i Trondheim. 

 

IKS 

RKM OSSK 

Trond 

 

 

OMRÅDE ØST 

Her kommer en kort rapport fra oss. 

På siste områdemøte hadde vi en selvransakelse med tema: 

Hvordan er deltakelsen fra komiteens medlemmer og GSRéne? 

 

«-Kjempejobb! Folk er glade for og være på område, her er det mye og lære. Her blir en godt 

tatt imot. Vi skulle ønske det var flere her. Det blir sagt at en kan lese planen for dagsorden og 

være mer forberedt og informert til neste områdemøte. De som er her gjør en god jobb.» 

Så med det vil vi si at vi har en god atmosfære i område.  

Vi mangler vara sekretær vara og kasserer. 

 

Vi har videre sendte spørsmål fra en gruppe i område til litteraturkomiteen. Det var spørsmål 

angående pris på litteratur. Vi har fått svar fra litteratur og sendt svar til gruppen. Vi vil takke 

litteraturkomiteen for en god og enkel kommunikasjon. 
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Underkomitéer 

• Konvent 

o Det ble arrangert et konvent i Vålerenga kirke 13-14 april. Cirka 260 

registrerte. Det ble et vellykket konvent i nye lokaler. 

• OR 

o Det er møte i Lambertseter kirke annen hver mandag. Neste møte er 11. Juni, 

klokken 19:00-20:45 

o Fra OI leders rapport:  

Vi trenger generelt flere til å være med å bringe budskapet ut – men spesielt 

trenger vi flere som kan være med på dagtid. Men igjen – jeg føler vi snubler 

av gårde og akkurat klarer å møte henvendelsene vi får. Dette fordi vi er så få 

– men vi får ikke tatt noen initiativ selv – vi kunne gjort så mye mer hvis vi 

bare var flere folk i komiteen - vi har rett og slett stort behov for flere som 

skjønner at vi bare kan beholde det vi har ved å gi det videre. 

• Læredag 

o Det skal arrangeres en læredag i område i september. Flyer og tema kommer 

senere. 

Økonomi 

o Saldo på konto 27.05 – Cirka 149.000.- 

Valg til verv i region 

o Ikke noen nominering fra område øst. 

 

Saker til region 

o Ikke noen saker til region. 

 

Vi er tilgjengelig på e-post om det er noen spørsmål: oosk@nanorge.org 

 

IKS 

RKM og vara RKM - NAOØSK 
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OMRÅDE ØST 2 

Ingen rapport 

 

OMRÅDE VEST 

Ingen rapport 

 

OMRÅDE NORD 

Ingen rapport 

 

LEDER 

Siden siste regionsmøte, har jeg lest korrektur på referatet, vært i kontakt med flere betrodde 

tjenere og RKMer. Har også vært med og laget agenda, men den jobben har for det meste, 

sekretær gjort denne gangen � 

Var på konventet til OØSK en snar tur på fredagskvelden. Der hadde jeg en god prat med 

varadelegaten vår bl.a. ønsket en prat og et råd fra meg, som gjaldt fravær på regionsmøtet i 

Trondhjem. Det kom på samme dag som en konfirmasjon. Jeg støttet henne i å dra i 

konfirmasjon, fremfor regionsmøtet. Jeg synes det er viktig at vi pleier våre nære relasjoner 

og ikke blir fraværende som i «gamle dager» fordi vi gjør service eller er for opptatt med NA. 

Jeg tar det med her i rapporten min, så dere blir informert om situasjonen. Hun kommer til å 

stille til valg på delegat vervet i oktober og skjøtter sitt verv på alle andre måter, og det er 

beskrevet i rapporten fra delegatene. 

Har minnet ledere for underkomiteer om å komme med retningslinjer. Har dessverre vært 

altfor lite flink med å involvere nestleder i det jeg driver med. Det skal jeg bli flinkere til. 

Vi i tjenestekomiteen har også hatt et Skype møte og kommer sannsynligvis ha et til før 

regionsmøtet. Gleder meg til å se dere alle. Og har en fin vår og forsommer. 

 

IKT leder. 
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NESTLEDER 

Ingen rapport 

 

SEKRETÆR 

Skrevet og sendt referat fra februar møte i regionen i samarbeid med varasekretær og leder. 

Var litt ivrig i tjenesten, så jeg skrev agenda til dette møte ☺ Har vært på skype møter med 

tjeneste komitéen, svart på mail, laget samledokument og oppdatert loggboken. Jeg har bedt 

om utbetaling av budsjettet i forbindelse med utgifter til Regionmøte i juni samt noen tidligere 

utgifter i forbindelse med oktober og februar møte. Kommet med innspill til rapporter. 

I kjærlig service, Lars Erik 

 

 

VARASEKRETÆR 

Ingen rapport 

 

KASSERER  

Ingen rapport 

 

VARAKASSERER 

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

Godkjenner utbetalinger. 

Har kontakt med kasserer.  

Ordner med møte i Juni 

 

Gleder meg til å se dere i Trondheim 

Klæm Anders 
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DELEGAT 

Hei alle sammen 

Her er rapportene fra oss til regions møte i Trondheim. Gleder oss til å treffe dere der. 

 

Her er en kort rapport fra delegatene: 

Vi har kommunisert med hverandre regelmessig via telefon siden sist regionsmøte og møtt 

hverandre face to face. Delgaten deltok på vinter EDM i Hellas og delegat og varadelegat 

deltok på WSC i USA i april/mai. Agendaen til WSC ble lagt ut på websiden til NA Norge og 

det kom innspill fra område Sør og Område Midt som vi tok med oss inn i saksprosessen 

under konferansen. Se egen rapport. Referatet fra WSC vil også bli lagt ut på vår web side. 

Turen til EDM i juli er planlagt og bestilt for nåværende varadelegat og 2 varadelegat. Vi 

ønsker innspill fra NA Norge på saker som vi kan ta med til EDM. Varadelegat kan ikke 

komme til regionsmøte i juni grunnet konfirmasjon, men stiller til valg som delegat. Hvis det 

krever fysisk tilstedeværelse ved valg så stiller varadelegaten til valg på regionsmøte i 

oktober. Informasjonsflyten er sikret gjennom vår deltagelse på de arenaer vi skal være med 

på og at vi har en god dialog med hverandre ved fravær. 

IKT Delegatene. 

 

Vedlegg: Rapport fra WSC 

 

 

Avsluttende rapport fra delegaten 

Snipp snapp snute da var eventyret ute.         (For denne omgang) 

Etter mer en 8 år i regionen er det litt sprøtt at dette liksom skal bli mitt siste regions møte.           

(for denne omgang) 

Som dere skjønner I’ll be back… 

Jeg var observatør og viseassisterende kaffekoker på møte i oktober 2009, etter det tror jeg 

ikke det er mange møter jeg ikke har deltatt på (kanskje 1 eller 2) (Men det er bare for å 

skryte.) 
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Dette har vært en flott reise jeg har fått muligheten til å bli med på gjennom disse årene, først 

som vara og Rkm for område øst så hele veien som 2vara, vara og delegat for regionen Norge  

Jeg har fått deltatt på 2 verdenskonferanser og en haug av EDM møter rundt omkring som jeg 

har lært så utrolig mye av, og jeg har fått møte masse flotte mennesker fra hele verden 

gjennom den servicen jeg har fått gjøre. Det er mange sterke bånd som har blitt knyttet 

gjennom den tiden og jeg har fått mange gode NA venner rundt omkring. 

Det er gjennom EDM møtene som jeg har lært meg mest om hvordan inkluderende og 

kjærlighetsfull service kan gjøres og hvordan fine, trygge servicekomite møter kan 

gjennomføres. 

Så det er den veien jeg har lyst til å fortsette min tjenestereise, ved og stille som kandidat til 

vervet nest leder i EDM på møte i Krakow i slutten av juli. 

Jeg søker herved å få nominasjon fra regionen for å stille til valg på neste EDM møte  

Ellers er det vel bare og takke og bukke, neie og nikke for muligheten dere har gitt meg til å 

gjøre tjeneste for regionen Norge. 

I kjærlig service  

Ketil w. 

 

 

VARA DELEGAT  

Se delegatrapporten 

 

 

2 VARA DELEGAT 

Se delegatrapporten 
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LEDER LITTERATURKOMITEEN 

07.05.18 

Litteraturkomitén begynner nå å bli en godt etablert komité i Kristiansand. Vi mangler 

nestleder og kasserer men håndterer det etter beste evne. Så håper vi at det løser seg om ikke 

så alt for lenge. 

Vi har nå fått gode rutiner på det meste som gjør at retningslinjer ligger klart om ikke lenge. 

Men dessverre ikke i tide til regionsmøte i juni.  

Komitén pakker hver søndag og sender ut pakkene påfølgende mandag.  Dette ser ut til å 

fungere bra. Ut i fra at det komme lite mail til komitén ang. feil og mangler håper vi kundene 

er tilfredse med leveringene. 

 

Økonomisk ser vi nå en del like trekk måned for måned. Når vi kommer til oktober 2018 så 

kan vi endelig se på drift av et helt år med web-shop.  Da kan vi begynne å sammenligne fra 

året før.  

 

Komitén har pr. 01.01.18 -13.05.18 salgsinntekt på kr. 131 656,50 

 

Når det kommer til selve driften av komitén så har vi fått opplysning fra faglig hold at vi bør 

se på håndtering av moms. Spørsmålet er om vi betaler nok moms? Bøker er fritatt, men hva 

med brosjyrer, hefter og annet av det vi selger. Vi betaler moms, men er usikre på om det vi 

gjør er nok. En annen ting er det at vi bare er et mellomledd til alle NA gruppene som selger 

litteratur videre. Siden litteraturkomitén er under org. Nr. til regionen er det hele 

regionskomiteén til NA som står ansvarlig juridisk, hvis vi skulle få et bok ettersyn. Nå gjør 

vi nok ikke det pr. dags dato. Det som er blitt løsningen for komitén er og søke Skatteetaten 

om bindende forhåndsuttalelse i henhold til moms. Vi har pga. Dette måtte holde igjen penger 

på konto i vinter. 

Inntil vi får klarhet i dette har litteraturkomitén valgt å fremdeles beholde økonomiske midler 

på konto i tilfelle det eventuelt må etterbetales moms. Søknadsprosessen er i gang og det vil 

være noe behandlingstid på en slik bindende forhåndsuttalelse. Håper dette løser seg fint. 
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Vi ser fram til fortsettelsen! Komiteen har møte hver siste onsdag i mnd. kl. 18  

i Vestre Strandgate 19a, Kristiansand. 

 

I fellesskap 

Leder Litteraturkomiteen 

Jens 

 

 

LEDER WEBKOMITEEN 

Webkomitéen består pr. dags dato av fire personer og vi har ledig verv som nestleder. 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. 
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Vi har utarbeidet en tilføyelse i våre retningslinjer i forhold til hvem som er gitt mandat til å 

avgjøre hva som kan publiseres på hjemmesida og videre saksgang dersom det er uenighet 

mellom den som ønsker å publisere og webkomiteen. 

 

Vi er så og si ferdig med automatisk eksportløsning av møtelistene og disse blir sendt inn til 

WSO hver måned. Det gjenstår fortsatt noen detaljer før løsningen er permanent opp og går.  

 

Vi er i dialog med vår webutvikler om muligheten for oversettelse av hjemmesiden til andre 

språk da vi har mottatt forespørsler om dette fra medlemmer. Kostnad, funksjonalitet og hva 

som kreves av webkomiteen blir utredet.  

 

Vi oppfordrer igjen alle våre epostinnehavere om å “rydde” i sine respektive epostkasser da 

mange snart har nådd maximum limit, så vi ikke risikerer at viktig epost ikke kommer fram.  

 

Vi ligger fortsatt godt ann innenfor budsjettet inneværende år.  

 

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 

 

 

LEDER TELEFONKOMITEEN 

Ingen rapport 
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LEDER OVERSETTELSESKOMITEEN 

Sluttrapport fra Leder av Oversettelseskomiteen. 

Før jeg kommer med noen avslutningstale vil jeg ta det viktigste først. 

• Nominasjon: Oversettelseskomiteen nominerer nestleder Christin til valg som ny 

leder av Oversettelseskomiteen til Regionsmøtet i Oslo i Oktober. Dessverre kan hun 

ikke stille på dette møtet.  

Om det skulle komme en annen nominasjon nå i Juni kan vi leve godt med det.  

 

Uansett er komiteen pr i dag oppe og går og ledes av Nestleder. Vi har både kasserer 

og sekretær. 

  

• Vi fortsetter med det arbeidet vi driver med fremover, som er revisjon av Det Virker-

Hvordan og Hvorfor. 

• Avtroppende leder tar opp revisjonen av Konseptene som har ligget siden i fjor 

sommer.  

Jeg har gitt meg selv en tidsfrist – de skal gjøres ferdig i løpet av sommeren (August).  

• I tillegg skal jeg gå gjennom en oversettelse av kapittelet Område Servicekomiteen fra 

A Guide to local Service, som er etterspurt av Web. 

• Vi vil også gjenoppta oversetting av boka: Guiding Principles– The Spirit of Our 

Traditions, så fort vi finner en egnet og villig oversetter og en korrekturleser. 

 

Det er i hvert fall våre fremdriftsplaner pr i dag. 

 

Sånn, det var den enkle delen. Nå kommer den vanskelige. 

Jeg er så sinnsykt takknemlig for at jeg har fått lov til å være med på dette i disse 2 årene.  

Det var vært enormt lærerikt. Jeg har lært mange nye mennesker å kjenne, fått flere nye 

venner og ikke minst, lært mer om fellesskapet enn jeg trodde fantes. 

  

Jeg har fått være leder for en komite bestående av erfarne NA-medlemmer som har lært meg, 

vist meg og fortalt meg alt jeg trenger å vite der jeg selv har stått fast og ikke visst hva jeg 

skulle gjøre. Jeg har hatt kjempers skuldre å stå på. 

 

Jeg har fått lov til – og ikke minst turt– å vise følelser: Tårer, glede, fortvilelse, 
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takknemlighet, ydmykhet, stolthet og irritasjon, pluss en haug følelser jeg ikke kan navnet på.  

Alt sammen har blitt møtt med kjærlighet. 

  

Min egen tilfriskning har fått en enorm boost og jeg har lært meg selv enda bedre å kjenne. 

Jeg har også lært at jeg har mange lag å skrelle av den berømte løken som er meg selv, som 

det forhåpentligvis finnes en bedre versjon av under dette laget. 

 

Trinnene vil være verktøyet jeg skal bruke til dette. 

Så har jeg lært veldig mye språk, både norsk og engelsk. Jeg har måttet lære meg å skrive 

eposter på engelsk til WSO. Jeg har hatt Skypesamtale med vår mann i WSO –med en 

amerikaner lissom. Jeg synes det er mye enklere å snakke engelsk i Nederland hvor jeg er på 

kurs med jobben sånn omtrent hvert 4. år. Der er vi sånn noenlunde på samme nivå. 

Jeg var ikke det med en amerikaner. Det var hans språk jeg skulle snakke, ikke mitt eget. 

Å hjelpes så redd jeg var. 

 

Jeg vil så gjerne fortsette med dette her, da dette er den servicen jeg virkelig vil gjøre.  

Nå som menig medlem av Oversettelseskomiteen. Til oversetting, korrektur eller hva det 

skulle være. De ville ha meg som kasserer også. Jeg takket ja.  

Så skal jeg selvfølgelig gjøre service på gruppenivå, noe jeg alltid gjør i løpet i året, og i en 

aktivitetskomite. Så får vi se videre. 

Kanskje jeg kommer tilbake til Regionen en eller annen gang også, men det får tiden vise. 

  

Bare for i dag vil jeg i hvert fall fortsette å gjøre Service. Det er en vesentlig del av mitt 

program og uten service vil det kun være prat, ikke handling. 

 

Da gjenstår det bare å si takk for meg og med det sender jeg stafettpinnen videre. 

 

Glad i dere. 

 

IKT 

Geir 

Avtroppende leder Oversettelseskomiteen 
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LEDER FELLESSKAPSUTVIKLING 

Det har ikke vært noen aktiviteter siden siste regionsmøte, men det planlegges noen 

workshops fremover. Det første blir i Tromsø på konventet 2906-010718. Det ønskes 

workshops på «Å bygge sterke hjemmegrupper» pluss «En atmosfære av tilfriskning i 

service». Stian vil bli min samarbeidspartner der oppe. 

Den 1 september er det planlagt en læredag med FU workshop i Bergen. 

Den 15 september vil det bli holdt læredag med FU wokshops på Lamberseter i Oslo. Der 

ønskes det : Opplæring i budsjett, «Å bygge sterke hjemmegrupper», «Sosiale medier» og 

«trinnarbeide» 

I kjærlig service 

Monica 

Leder FU 

 

 

NESTLEDER FELLESSKAPSUTVIKLING 

Ingen nestleder for fellesskapsutvikling 

 

LEDER SERVICEKONFEERANSEN 

Ingen leder for servicekonferansen 

 

LEDER AD-HOC ECCNA 

Ingen leder for ad-hoc ECCNA 

 

LEDER NCCNA 

Ingen rapport 

 

Samledokument er utarbeidet 28.05.2018 av sekretær. 


