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Møtereferat OØSK – 08. september 2018      
 

 

1 FASTE PUNKTER 

1.1 VELKOMMEN 

Er det noen nye her? Alle er like velkommen  

 

1.2 PRESENTASJONSRUNDE 

11 tilstede. Sekretær, Kasserer, Leder OR, 5 GSRér, 1 som stiller til valg og 1 observatør, 1 

vara-vara GSR.  

 

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. 

 

1.7 ER DET NOEN SOM HAR NOE Å LESE/FRAMFØRE? 

Ingenting fremført. 

 

1.8 GODKJENNE DAGSORDEN 

Dagsorden godkjent, ingen kommentar. 

 

1.9 KONSEPTET LEST I SIN HELHET.  

9. konsept lest. 

 

1.10 SPØRSMÅL/KOMMENTARER TIL FORRIGE REFERAT 

Referatet lest, ingen kommentar. 

 

2 RAPPORT FRA GRUPPENE  

 

Sarpsborg: 

10.000 sendt til område.  

NASA fest 10.november.  

8-12 på møter.  

Møte hver mandag 19.00-20.30 

 

 

http://www.na.org/?ID=reaching-out-index
http://www.na.org/?ID=naway-toc
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Frogner gruppa (Aldri mer alene): 

Husleia er betalt. Har ikke mye ressurser. Pengene går mest til kaffe og møte rekvisita. Vi er 

en fast kjerne på ca. 5 som kommer på møtene, sjelden det bikker over 10pax. Det er masse 

servicevillighet, men trenger flere besøkende. Møtene er tilbake på Nils juels gate. 

 

Mandagsgruppa: 

Mandagsgruppa på grunerløkka mandager fra 20-21.30 

  

Bra oppmøte somregel hver gang, mellom 20 og 30 stk. 

Den første mandagen i med har vi innleder om trinn. Annenhver gang kvinne og mann, 

det innledes om det trinnet som er den mnd. Det er en god blanding veteraner og 

nykommere.  

Vi har 6387kr på konto og kasserer overfører neste med til område etter at 

litteratur og husleie er betalt.  

 

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: 2700,- (sender 1700,- til området). 

 

NA Brobekk: 

Møter på onsdager 18.30. Kommer mye forskjellige folk. Ser mange små mirakler, god 

servicevillighet. 10-20 pax på møter hver gang, varierer litt. Nytt tema bestemt – gruppe 

selvransakelse. Husleia er betalt.  

 

Alltid, uansett - Sandvika: 

Mandag 19.30 og fredag 18.30 

 

Vi har innleder første fredag i mnd, tema i september: Håp 

 

10 500 på konto 

Sendt 2000 kroner til området som venter godkjenning. 

Sender 2000 kr til denne mnd. 

 

Sandvika gruppa holdt en fest i august. God stemning! 

 

Vi har bestemt oss for å holde julebord i år også. 

Gruppen vil planlegge mer utover høsten og mer info kommer. 

 

Alle verv er besatt, 

 

-God tilfriskning i gruppa. 

 

Lillestrøm: 

Vi har mellom 15-20 faste medlemmer. Vi får ofte besøk fra andre grupper noe vi setter stor 

pris på. Vi har en veldig god stemning i gruppa. Og vi får gode tilbakemeldinger fra 

besøkende og nykommere at vi er en inkluderende gruppe som tar godt i mot alle med 

klemmer og kjærlighet. Sist gruppesaksmøte var service villigheten stor så alle verv i gruppen 
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er besatt. Huset vi er i nå skal rives så vi jobber med å finne et nytt lokalet. Vi har betalt 

husleien for september. kjøpt og betalt litteratur for kr 750,- Vi har kr 3900 på husleie konto 

og kr 1279,- på bruks konto. kr 750 er sendt til område. 

 

Lambertseter: 

25.års dag feires 25.09.18. Starter klokka 17.00 har pølser og brus. Kommer speaker som var 

med å grunnlegge møtet. Kom kom! 

 

NB: Alle grupper må inn på NA.org og sjekke/endre informasjonen om sin 

gruppe. 
 

3 RAPPORT FRA UNDERKOMITEER 

 

3.1 OR (Offentlige relasjon): 

Rapport fra offentlig relasjonskomite - september 2018  

 

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 og forteller 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 møte.  

 

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.  

 

Det begynner å ta seg litt opp i OR nå – det dukker stadig opp flere på komite møtene våre – 

og paneler som har ligget nede er nå på gang opp igjen. Men vi kan vel ikke bli for mange 

som driver med dette – så ikke vær sjenert – alle kan og bør være med på OR arbeid og spre 

NA sitt budskap om tilfriskning – kom innom på komitemøte hver andre mandag i hver mnd. 

 

Vi har fått fulgt opp alle henvendelser vi har fått fra institusjoner som har ønsket å vite mer og 

ønsket besøk av oss – men tør fortsatt ikke gå bredt ut å markedsføre at vi gjerne kommer på 

besøk – det å følge opp henvendelsene vi får er det vi har kapasitet til. Ja – også selvsagt 

panelene da – det er mange som er oppe og går og fungerer veldig bra – både på institusjoner 

og flere fengsler.  

 

Så OR gjør en jobb – men vi kan og bør gjøre mer er min mening  

 

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 Lære-dag: 
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Neste lørdag i Lambertseter kirke. 15.september. Servering av kake og pølser. Etterlyser hjelp 

på kjøkkenet?  

 

4 RAPPORT FRA Region 

 

13.oktober regions møte i Oslo i Lambertseter kirke.  

 

5 RAPPORT FRA OØSK 

 

Leder: Ikke tilstede. 

 

Nestleder: Har ingen nestleder. 

Kasserer:  

Rapport for juli og august 

 
 

 

kasserer@naoosk.org 

 

Sekretær: Vært i jevnlig kontakt med leder, vært tilgjengelig på mail. Sendt referat til web 

komiteen. sekretar@naoosk.org  

 

 

 

DAGSORDEN 08.09.2018 
 

a) VALG I OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ: 

1. Kasserer 3 års rusfri 1 års varighet   -Ikke på valg 

2. Vara kasserer 3 års rusfri tid 1 års varighet  -LEDIG 

3. Nestleder OØSK 1 års rusfri tid 1 års varighet -LEDIG 

4. RKM 3 års rusfri tid 1 års varighet  -LEDIG 

5. Vara-RKM 3 års rusfri tid 1 års varighet  -Ble valgt inn 

6. Leder 2 års rusfri tid 1 års varighet  -Ikke på valg 

7. Vara leder 2 års rusfri tid 1 års varighet  -Ikke på valg 

8. Sekretær 1 års rusfri tid 1 års varighet  -Ikke på valg 

9.Vara sekretær 1års rusfri tid 1års varighet  -LEDIG 

10. Leder læredag 2 års rusfri tid 1 års varighet -Ikke på valg 

11. Kaffekoker1 års rusfri tid 3 mnd varighet -Ble valgt inn 

12. Leder konventkomite 2 års rusfri tid  -LEDIG 

mailto:kasserer@naoosk.org
mailto:sekretar@naoosk.org
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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. Hva gjør vi med overskuddet fra konventet? Forslag om å la det stå på konventkonto 

så neste års konvent slipper å låne av området. FAST SUM! 40.000kr 

 

Kommentarer: 

-Fint å la det stå 

-Lettere å lage budsjett 

-Stoler på kasserer i området 

-Resterende ca. 17.000kr blir overført videre 

 

Stemme for forslaget  

(5 med stemmerett) 

For:  5   

 

Konsensus! Hurra! 

 

 

 

Eventuelt: 

 

1. Tradisjonsbrudd (Tradisjon 12 + +) i regionen: 

Regionen sendte en person til EDM uten at personen var valgt inn først. Dette er 

en kommentar RKM på område burde ta med videre til regionen da dette ikke er 

ok. 

  

- Vara RKM tar med dette til region, ber om forklaring/begrunnelse 

 

2. Forslag: 

At området setter av midler til regionen til lydbøker. På denne måten kan 

oversettelseskomiteen oversette basic text, hvordan og hvorfor det virker og 

trinnguiden. Ved tilrettelegging kan NA Norge nå ut til fler. 

Omformulering: 

«Gruppa Sandvika ønsker at område øst øremerker/setter av en viss sum penger til 

lydbøker.» 

 

- Mulig feil ende å endre noe. Gå direkte til komiteen det gjelder. 

- Finnes det service-villighet til å gjennomføre forslaget? 

- Er det forsvarlig å sette av så mye penger til at et forlag gjør dette? 

- Regionen og litteraturkomiteen burde være med på å ta denne avgjørelsen. (Sende 

forslaget videre i strukturen). 
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Konsensus på at område øst er villig til å øremerke/sette av en viss sum til å produsere 

lydbøker.  

 

3. Hvor mye penger skal settes av til produsering av lydbøker? 

- 25.000kr ble GSRéne enige om at skal settes av til dette 

 

4. Områdemøte i november krasjer med regionskonventet. 

- Områdemøtet bestemte at det ikke blir område møte i november 

 

5. Desember møtet holdes andre lørdagen i mnd. Altså 08.desember. 

 

 

Fokuspunkt:  

Hva betyr det for meg å sette åndelige prinsipper foran personligheter? 

 

Selvransakelse:  

Hvor godt har godt har områdekomiteen tjent gruppene dette året og hvordan kan den bedre 

tjene dem fremover? 

 

Forslag til nytt fokuspunkt: 

Hva legger jeg i det å «ta det rolig»? 

 

Takk for et fint møte. Neste områdemøte er lørdag 06.10.2018 kl. 11.00 i Lambertseter 

Kirke.  

Vel møtt! 

 

08.09.18 IKS, sekretær (sekretar@naoosk.org) 

 

 

 

mailto:sekretar@naoosk.org

