
 

 

 

Presentasjonsrunde 

Stille stund for å minne oss på hvem vi tjener 

12 tradisjoner leses 

Visjonen for service leses 

12 konsepter leses 

Er det noen som har noe å lese eller framføre? 

Post 

Gjennomgang og godkjenning av agendaen.  

Referat fra forrige møte 

Selvransakelse 

Rapporter 

Valg 

Saker 

Eventuelt 

 

 

SELVRANSAKELSE: 

 

 

 

RAPPORTER:  

 

 
 

Spørsmål og svar: Alle oppfordres til kommunikasjon før møtet slik at det brukes minst 

mulig tid under selve møtet. Her vil spørsmål fra rapporter komme og vi besvarer så god vi 

kan. Gjerne før møtet og da sender vi svar til sekretær som setter det inn i referatet og agenda.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Agenda for regionsmøte 13.10.18 



VALG Region Norge 
 

   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 E 10.19 

D Vara Sekretær 3 års rusfri tid 2 års varighet Ole G 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 Ledig 

H Vara Delegat 4 års rusfri tid 2 års varighet Jonas 06.20 

I 2. Vara Delegat 2 års rusfri tid 2 års varighet Ledig  

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 Ledig  

M Leder Oversettelse 3års rusfri tid 2 års varighet Ledig 

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 

S OR koordinator 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 

 

 
 

Saker:   

 

1. Budsjett 2019 

Alle betrodde tjenere i regionen sender inn sine budsjetter og ser på budsjettforslaget, 

som er sendt ut i god tid slik at vi har mulighet til å godkjenne budsjettet. 

 

2. Ny trinnguide (Sak fra Fellesskapsutvikling) 

Sak fra NA Regionen Norge til World Service Conference (WSC) 2020: 

Å Utarbeide en ny trinn guide for NA medlemmer som har jobbet seg gjennom den 

første noen ganger og har behov for å komme seg videre i trinn arbeide. 

Hensikt: Kanskje det kan bidra til å holde på oldtimere (i alle fall holde de friske) og 

gi de muligheten til å dele erfaringer med de som kommer etter 

Kommentar: Da det vil ta tid å få diskutert denne saken ut i gruppene og få sendt den 

videre til WSC i god tid før CAR, så er det bare å starte prosessen. 



 

EVENTUELT 

 

 

 Neste regionsmøte er i Oslo lørdag 09.02.2019 

 

IKS 

Leder og Sekretær 

 

Vedlegg til saker:  

 

 Samledokument  

 Budsjett 2019 

 

 


