Referat OMSK møte i Molde 02.09.2018
Møteplan 2018: 21/10 Trheim, 9/12 Molde. Alle møter har klokkeslett 11-14.
Kontonummer: 4202.51.36904
Tilstede: 11 stk
Grupper i område Midt: NA Byåsen Basic Mandag-Gsr tilstede, NA Trondheim, NA
Byåsen/Sverresborg Fredag, NA Early Morning, NA Stjørdal-Vara gsr tilstede, NA
Namskogen-Gsr tilstede, NA Molde-Gsr tilstede.
Agenda til møtet:
Presentasjonsrunde, Godkjenning av agenda- Agenda godkjent, stille stund,
Lese”visjon for NA tjeneste”, lese Tradisjonene og lese 6 konsept.
6 konsept og deling av sin forståelse leses av GSR Byåsen Fredag.(ordne
stedfortreder) - Leder Or Leste opp konsept 6.
1. Spørsmål og kommentarer til rapporter; RKM fratrer verv.
-Spørsmål til konvent leder trondheim ang avgjørelse om å ikke tillate “vest” i sørvis
for NA- vi diskuterte dette og det var enighet om at dette var riktig avgjørelse iht
tradisjoner.
-Omsk savner økonomisk rapport fra konvent i trondheim.
-Nominasjon fra NA molde til RKM
2. Økonomisk status : NA OMSK Driftskonto: Ingen tall tilgjengelig NA OMSK
Konventkonto: Ingen tall tilgjengelig
3. Ledige verv:
a. Kasserer b. Vara kasserer c. Vara sekretær d. Vara Rkm e. Sekretær f. RKM - Nominasjon fra NA-Molde, Nominert enstemmig Valgt.

4. Saker fra/til OMSK 1.: Hvert punkt fra forslaget for endring av retningslinjene for OMSK ble gjennomgått
og stemt over. Alle endringsforslag fra omsk ble godkjent.
2. Hva gjør vi med kasserer vervet i OMSK. Vi diskuterte hva vi kan gjøre med
mangel på villighet til å gjøre sørvis som kasserer i området vårt. Det ble fremmet et
forslag om at leder skulle disponere kontoene i påvente av en ny kasserer. Leder
mener-at vi ikke får tak i midlene våre er en konsekvens av lite villighet i gruppene
våre til å gjøre sørvis i omsk. Det stopper ikke opp i Omsk men det er i gruppene
proppen sitter og det er der vi må få ut informasjonen. Omsk kom frem til at vi må
ufarliggjøre det å gjøre sørvis i OMSK, snakke om det i gruppene (GSR ene må spre
det inn i gruppene) Omsk skal jobbe for at det vil komme nominasjoner til neste
møte.
5. Saker til OMSK fra/til Regionen- Gsr - se forrige rapport fra RKM ang. ønske fra
telefonkomiteen
6. Oppdatering av kontaktliste. Oppdatert
7. 12.Trinns frivillige. Oppdatert
8. Sende penger videre i strukturen. Ingen midler tilgjengelig
9. Saker fra forrige møte- Forslag til endring i retningslinjene for OMSK- Blir satt
opp som sak til neste OMSK møte 2/9. Blir avgjort med simpelt flertall.En del
usikkerhet rundt dette punktet. Early morning støtter endringsforslaget.
Tilbakemelding fra Byåsen Fredag- støtter ikke forslaget. Saken går videre til neste
møte.
2/9: Hvert punkt for endring ble gjennomgått og stemt over. Alle endringsforslag fra
omsk ble godkjent.
3/12-18-FU besøk for opplæring i ny OR struktur. Avventer til OR koordinator blir
valgt inn i Regionen. Gruppene i Trondheim har hatt en gjennomgang av dette. Vi
avventer info fra neste regionmøte. Vi må prøve å holde interesse og oppdatert rundt
dette i or-panelene. Samarbeid. Avventer.
10. Eventuelt og evaluering av møte

