
 

 

 

Referat fra møtet i Område Vest Na 26.05.2018 

 

Vi startet med en stille stund. De 12 tradisjoner ble lest. Vi inviterte en kjærlig gud til å delta i 

våre beslutninger. Presentasjonsrunde. 11 stk tilstede, hvorav 5 GSR, leder for 

aktivitetskomiteen og leder for OR, RKM, kasserer og to observatører. Vi leste de 12 konsepter. 

Fjerde konsept ble lest i sin helhet.  

10 min selvransakelse. Hvor godt har OVSK tjent gruppene så langt dette året, og hvordan kan 

området tjene gruppene best mulig framover: 

Området har tjent gruppene med underkomiteene. OR, konvent og læredager.  

Bør bli bedre til å ta med gruppene i avgjørelser. Avgjørelser bør forankres i gruppene. Må 

forankre ting i gruppene. Gruppene må bli involverte. Må se gruppene på et nivå. Drift av 

området. Må fylle verv, hvis de ikke fylles, må vi ha fokus på det vi skal gjøre. Tror vi kan få 

til det vi har lyst til så lenge vi samarbeider. Er opptatt av så lenge gruppene har et intensiv om 

å bevare området, om vi bare er 3 stk GSR, området har gjort alt de kan for å tjene gruppene, 

GSR ene sin oppgave å finne folk. Fokus på tjeneste og villighet, vi er bare 2 GSR i Bergen, 

reiser rundt for å skape engasjement. OR gruppe i Bergen som gjør tjeneste for å få ut budskapet. 

Opplever at området gjør så godt det kan, men det er verv som ikke er besatt. Mener det er 

dårlig oppmøte på OVSK.  

Fokuser på det som er bra, mener det er mange som har møtt fram i dag. Men jeg har ansvar i 

min gruppe for få med folk. Føler at det er motstand i området i enkelte av gruppene. Men ta 

ansvar for seg sjøl først. Dele erfaringer for hvordan vi får informasjon ut til gruppene.  

Det er verv og villighet i frammøte i dag. De som er her gjør sitt beste. Synes selv det var 

vanskelig da jeg var her for første gang. Vanskelig å få med seg hva som skjedde.  

Det er bra med frammøte i dag. Det er 25 grader celsius ute, men her sitter vi 11 mann. Na 

budskapet blir tatt med hjem, slik at NA budskapet blir bedre og bedre. Vi lærer av det vi holder 

på med. 

Hos oss framsnakker vi området, og synes at det går bra. Kjenner seg ikke igjen i at det er 

motstand mot området.  

 

Neste områdemøte blir i september.  

 

VIPPS: spørsmål? Kasserer kan besvare.  

 

Rapportering GSR’er.  

 

Rapport fra GSR Bryne: 
Ca. antall medlemmer:  

Mellom 12 og 16. 12 har det som hjemmegruppe. På det meste har vi vært 22 stk på møtet. 

  

Økonomi:  

1650,- (husleie betalt ut juli) 

   

Stemning i gruppen: 

Gruppen har eksistert i to og et halvt år nå og er oppegående.  Har slitt med servicevilje og i 

løpet av det siste året har fire medlemmer holdt gruppen oppe, med å gjøre service. Minner 



 

 

 

stadig folk på hvor viktig det er å gjøre service. Noen nye har kommet til og de tar service når 

de har mulighet. 

 

Hva opptar oss: 

Tilfriskning, ta imot nykommeren, trinn og tradisjoner. Trygghet og utvikling av gruppen og 

dens medlemmer. Arbeider for at gruppen skal vokse.  

  

 Hva får vi til: 

Møte hver mandag og fredag. Alle verv er besatt. Trygg og god atmosfære, og godt med folk 

på møtene. 

Sprer budskapet videre ved å henge opp plakater i Rogaland, jobber med rusomsorgen i 

kommunen, er med på oppdrag på legesenter osv. Rusomsorgen er interessert i å hjelpe til 

med å spre budskapet videre ved å hjelpe oss med å få oppdrag. 2 medlemmer jobber mye 

med service utenfor gruppen, OR-jobb. Et par medlemmer tar service i andre grupper, 

Stavanger og Sandnes. 

Hva sliter vi med: 

Servicevilje 

  

Saker til Område Vest: 

På siste gruppesaksmøte var det enstemmig vedtatt at vi får opp offentlig facebookside for 

NA. 

 

Hvilke verv er ledige i Området Vest og stiller gruppen noen kandidater: 

Olafur stiller som nestleder i OR-komitèen. 

I tillegg har vi tatt opp som tema på ett møte dette med telefontjeneste. Folk er enige om at vi 

prøver å få til utvidede åpningstider på denne viktige tjenesten.  

 

  

 

 
 

Rapport fra GSR i B2B gruppen i Stavanger  

  

Ca. antall medlemmer: 

Mellom 5-15 som er på møtene , 7-8stk har denne som hjemmegruppe 

Økonomi: 

Bra økonomi. Ca 2450,- på bok. (Når husleie og litteratur er betalt).   

  



 

 

 

Stemning i gruppen: 

Veldig bra stemning og masse kjærlighet. 2 av de faste medlemmene har verv i området.Vi er 

en liten gruppe å dele verv og service slik at det blir mye de samme som går igjen og gjør 

service  i gruppen.  

  

Hva opptar oss: 

Tilfriskning, ta imot nykommeren, trinn og tradisjoner. Trygghet og utvikling av gruppen og 

dens medlemmer. Arbeider for at gruppen skal vokse. 

Innføring av Vipps 

  

Hva får vi til: 

  

Møte hver lørdag. Alle verv er besatt. Innledning 1 gang i mnd. Trygg og god atmosfære, og 

godt med folk på møtene.God Økonomi.  Stor service villighet utfor gruppen (Område Vest ) 

  

Hva sliter vi med: 

  

Vekst i faste medlemmer i gruppen 

Saker til Område Vest: 
  

B2B gruppen ønsker å presisere at beslutningene i Område må forankres i tidligere erfaringer 

og i tidligere rutiner for beslutnings prosesser i område. Det har skapt debatt og uenigheter i 

vår gruppe og utfor vår gruppe i forbindelse med prosessen rundt arrangement av OV 

konvent 2018 der det ble valgt å gå videre med konvent uten å gå ut til gruppene først 

  

Service for NA 

Klem Sven 

 

 
 



 

 

 

Rapportering leder for aktivitetskomiteen. Har sendt inn rapport. Budsjett for 

aktivitetskomiteen ble godkjent. Aktivitetskomiteen får tilskudd fra OVSK på 20 000 til 

arrangering av konvent 2018.   

Rapport fra leder for aktivitetskomiteen mai 2018 
Vi har startet opp planleggingen av konventet. Det har vært møter i komiteen det også er mulig 

å delta på skype, for de som bor i andre byer.  

Konventet skal være på en skole i Stavanger 21.-23. september. Vi har bestemt oss for en logo, 

og skal bestille T-skjorter og kopper.  

Det er blitt valgt inn ledere for underkomiteer, samt administrative verv. Dette er kasserer, 

sekretær og kokk for middagen på lørdag. Følgende ledere for underkomiteer er valgt: ledere 

for underholdning, leder for kunst- og design, leder for program. 

Følgende verv er fortsatt ledige: 

Nestleder (to års rusfri tid): 

Leder komite Innkvartering: 

Leder Komite Informasjon: 

Leder komite Salg:  

Leder komite Opptak: 

GSR’er oppfordres til å ta dette tilbake til gruppene, så de kan stille kandidater til verv. Vi vil 

gjerne ha med folk fra Bergen og Haugesund, så vel som Ølen. Det er mulig å jobbe med 

planlegging og være med på Skype, for de som bor i andre byer. Det er krav om ett års rusfri 

tid for å lede underkomiteene, som er på valg. Vervbeskrivelser står i «Retningslinjer for 

konvent» som er lagt ut på aktivitetskomiteens fb sider. Det er også mulig å få denne tilsendt 

ved henvendelse til leder for aktivitetskomiteen.  

Vi har diskutert i aktivitetskomiteen om vi skulle ha spurt alle gruppene i området om de vil ha 

konvent, konklusjonen ble at vi gjør dette neste gang. Dette har litt med planlegging og 

fremdrift og gjøre.  

Vi har også vedtatt et budsjett, som vi nå vil legge fram i OVSK. Vi søker om et tilskudd fra 

området på 20 000, for utgifter i forkant av konventet, som mat etc. Dette blir tilbakebetalt når 

konventet er ferdig, og vi har fått inntektene som kommer fra konventet. Budsjett er vedlagt. 

Vi regner også med å få støtte fra gruppene direkte til konventkontoen. GSR’ene oppfordres til 

å ta dette ut til gruppene, at de støtter konventet med direkte overføringer til konventkonto. 

Saldo på konventkontoen er nå kr 20 613,- .  

IKS 

Leder for aktivitetskomiteen 

 

 

 

Rapport fra leder i OR Stavanger: 
 

Siden sist områdemøte har jeg Forberedt Dagsorden, oppdatert møtelister og andre 

administrative oppgaver. Hatt kontakt med forskjellige institusjoner og instanser for oppdrag. 

Kontakt med, og fordelt oppgaver til andre administrative verv. 

  

Vi har avholdt 1 komitemøte siden siste OVSK møte. Det er bedre oppslutning, men vi 

vurderer forskjellig tiltak for at enda flere skal interessere seg for OR service. Vi arrangerte 

OR dag lørdag 21 april i Stavanger, hvor 35 stk var innom. 



 

 

 

   Kom inn 850,- i 7- tradisjon, som blir sendt    direkte til OVSK. Vi flytter nå også ifra mai, i 

nytt lokale i Kongsgt 68 i Stavanger sentrum. 

 

 

Vi har hatt 8 oppdrag til nå i år. 4 siden sist OVSK møte, og har flere som kommer. Henviser 

til referater på OR siden vår på Facebook: OR område vest. 

 

IKS 

 Terje 

 Leder OR Stavanger  

 

Kasserer rapport – April-Mai 2018 

 
Transaksjoner ut OVSK denne perioden: 

1. Kostnad nettbedrift     -177,00,-  (10.04.2018) 

2. Abonnement nettbedrift    -150,00,- (10.04.2018) 

3. Tilbakebetalt reiseregning kasserer   -96,00,-  (17.04.2018) 

4. Tilbakebetalt reiseregning aktivitetskomiteleder -100,00,- (28.04.2018) 

5. Tilbakebetalt matregnskap for fagdag OR Stav. -1020,00,- (07.05.2018) 

6. Tilbakebetalt reiseregning RKM regionmøte  -3414,00,- (07.05.2018) 

7. Kostnad nettbedrift     -206,50,-  (08.05.2018) 

8. Abonnement nettbedrift    -150,00,- (08.05.2018) 

Sum       -5310,50,- (17.05.2018) 

 

Transaksjoner inn OVSK denne perioden: 

1. Nye Horisonter     +500,00,- (01.04.2018) 

2. Nye Horisonter     +500,00,- (02.05.2018) 

3. NA Bergen      +205,00,- (14.05.2018) 

Sum       +1205,00,-  (17.05.2018) 

 

Transaksjoner OI/H&I: 

1.  Tilbakebetalt OR Stavanger for litteratur  3084,00,- (10.04.2018) 

2.  Tilbakebetalt OR Stavanger for flybillett til fagdag 735,00,- (26.04.2018) 

Sum       3819,00.- (30.04.2018) 

 

 

Underskudd denne perioden   Kr -7924,50,-  

    

Saldo OVSK   pr. 17.05.2018   Kr 27,733,53 

Saldo OI og H&I  pr. 17.05.2018  Kr 116,50  

Totalsum     Kr 27,850,03 

Sender ikke penger videre, ingen penger kommer inn, vi omgår områdets struktur og sender 

direkte på konventkonto (angående sistnevnte har jeg og en annen pratet om at det er opp til 

gruppene å velge hva pengene skal gå til) 

Forslag til budsjett.  

Sende halvparten av budsjettet videre for så å be gruppene sende penger inn til området. 

https://maps.google.com/?q=Kongsgt+68+i+Stavanger+sentrum&entry=gmail&source=g


 

 

 

Forslag: Sende 15825,50,- til region (halvparten av budsjettet område vil trenge for resten av 

2018) 

Viktig med kvitteringer, alt bør dokumenteres.  

På slutten av året skal regnskap for konventkonto leveres inn. 

 

 

 

 

OR STAVANGER Budsjett Regnskap Rest 

Kjøring 3800 0 3800 

Litteratur 6500 3084 3416 

Sosiale tiltak 2000 1755 245 

Husleie 2400 0 2400 
 

 

 

 

 

 

Viktig at gruppene blir invitert inn til å være med å arrangere konventet. Viktig at gruppene 

inviteres med fra start. Neste år skal vi gå ut til gruppene tidlig på året, og spørre de om de vil 

ha konvent det året. Da tar gruppene eierskap til konventet, og stiller med økonomisk og med 

besettelse av verv.  

 

Rapport fra kasserer. Har sendt inn rapport. Budsjett/ regnskap. Det ble vedtatt at vi sender 

1908,- kroner videre til region. 

RKM rapport. Har sendt inn rapport. Det gir også rapport fra CAR (conference agenda rapport) 

= saker som skal ut til gruppene.  

 

Rapport fra regionsmøtet 10.02.18 
Område Sør ønsker å publisere (på nanorge.org) et brev 

Sammen med innbydelsen til Bragdøya 2018". 

Selvransakelse 

Vi gjennomførte selvransakelse 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», 

  

 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 hjemme gruppa 

 



 

 

 

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 

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. 

 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 

 

Budsjett godkjent med simpelt flertall 

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

Skall vi opprette or komite i regionen 

Delegaten søker erfaring hos andre regioner. 

Beslutning: 

Saken blir stemt over ved neste møte (Dagsorden 09.06.2018). 

 

SAK NR. 5 Tider for gruppesaksmøter 

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

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. 

 

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? 

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. 

 

 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  

 

Eventuelt: 
Ferjekortet: ligger i bilen fra GSR fra Bergen gruppen. Hun kan beholde det og ha ansvar for 

ferjekortet. Ferjekortet kostet 3500,- kroner. Det er kjøpt inn to stykker. Det er spørsmål om et 

av disse er forsvunnet. Kanskje det bare ble kjøpt ett kort? Kasserer sjekker opp på dette, om 

det er gått ut penger til ferjekort.  

VIPPS Spørsmål? Kasserer fikser dette hvis en ønsker.  

Valg av betrodde tjenere i området. Ingen kandidater til verv i området.  

Ledige verv i område vest: 

Sekretær 

Nestleder 

Vara RKM 

Vara kasserer 

leder 

 

IKS 

konstituert sekretær 

 

 

 


