
Referat  OMSK møte Trondheim 21.10.2018  
 
Møteplan 2018: 9/12 Molde. Alle møter har klokkeslett 11-14. 
 
Kontonummer:4202.51.36904 
 
Tilstede: 10 stk 
Grupper i område Midt: NA Byåsen Basic Mandag- GSR tilstede, NA Trondheim- 
Har ikke GSR, NA Byåsen/Sverresborg Fredag- GSR tilstede, NA Stjørdal- vara 
GSR tilstede, NA Namsskogan- GSR tilstede, NA Molde- GSR ikke tilstede.NA 
Ålesund -reåpnet 20/10 ikke meldt om GSR enda 
 
Agenda til møtet: 
Presentasjonsrunde: leder, nestleder, OR leder, RKM, nyvalgt vara RKM, nyvalgt 
sekretær, 4 GSR. 
Godkjenning av agenda- Agenda godkjent. 
Vi tok en stille stund for å tenke på de som fortsatt lider og hvem vi tjener.  
Leder leste visjon for NA tjeneste. 
Vara RKM leste Tradisjonene og GSR Byåsen B Fredag leste 7 konsept. 
RKM tok på seg å lese og dele sin forståelse av 8 konsept neste møte.  
 
1.  Spørsmål og kommentarer til rapporter: 
Spørsmål om rapport fra  NA Molde. Er det nylig sendt 3000kr inn til OMSK? Fikk 
bekreftet dette. 
 
Anbefaling at rapporter fra gruppene er inne hos leder senest en uke før Omsk møte. 
Viktig slik at alle får tid til å lese rapportene før møte. Agendaen skal også skrives ut 
i fra rapportene og legges ut på Nanorge.org før møtet. 
 
Spørsmål om rapport til RKM. Oppklart som skrivefeil. 
Spørsmål om rapport fra OR Trøndelag der de skriver: Omsk må stå for regning på 
allerede innkjøpt office pakke. Oppklart ved at det går på OR komiteens innvilgede 
budsjett. Kommentar på at det må søkes til OMSK før en går til innkjøp av utstyr en 
tenker Omsk skal dekke. I samme diskusjon blir det fremmet en sak om at Omsk bør 



ha egen pc, da det er stor mangel på betrodde tjenere i Trheim som ikke har privat 
pc og derfor til hinder for å gjøre service i området. 
 
2.  Rapportering fra verv: 
Vi tok runden rundt bordet. OR leder Trøndelag, leder, nestleder, RKM og GSR sa 
noe om hvordan det var å inneha vervene. 
 
3.  Økonomisk status :  
Intet å rapportere da OMSK ikke har kasserer. Flere grupper oppfordres til å fortsette 
å sende penger videre til OMSK. Leder sendt forespørsel til aktuelle til vervet og 
GSR er oppfordres til å ta med til gruppene at det er ledige verv i OMSK. 
NA OMSK Driftskonto:   NA OMSK Konventkonto: 
 
4.  Ledige verv: 

a.  Kasserer -  
b. Vara kasserer -  
c. Vara sekretær -  
d. OR leder Møre og Romsdal 
e. Konventleder 

 
Vara Rkm - Den nominerte valgt inn som Vara RKM 4 for 
Sekretær- Den nominerte valgt inn som sekretær 3 for 1 mot.  
 
5.  Saker fra/til OMSK - Ingen innmeldte saker fra gruppene. 
 
6.  Saker til OMSK fra/til Regionen- Orientering fra RKM fra Regionmøte 13/10-  

- Viktig å synliggjøre hva 7 tradisjon går til. 
- Stå sammen om å ufarliggjøre service - bruke FU 
- OP i referatet skal være OR. 
- Budsjett utsatt godkjenning til neste Regionmøte i februar 2019. 
- Alt fra Regionen og OMSK (og andre områder) ligger ut på nanorge.org. 

 
7.  Oppdatering av kontaktliste. 
Kontaktlisten ble oppdatert. 
 



8.  12.Trinns frivillige. 
Listen ble oppdatert. Sekretær vil utarbeide listen mer detaljert ifht hvor alle 12 
trinnsfrivillige faktisk bor og hvilke fylke/by/tettsted de sokner til. 
 
9.  Sende penger videre i strukturen. 
7 tradisjon fra gruppene skal fortsatt sendes videre til OMSK som før. Det sendes 
ikke noe til Regionen nå da vi ikke har kasserer til å gjennomføre det. 
 
10. Saker fra forrige møte. 
Her var det en del usikkerhet rundt en dato hvor FU var nevnt. Gikk tilbake i referat 
og konkluderte med at dette er en sak fra des 2017.  
3/12-17 på et ekstraordinært OMSK møte, for å gå gjennom budsjettet,ble det 
besluttet at vi ønsket orientering og opplæring fra FU ang.ny OR struktur og service 
generelt.. Dette var et behov i Møre og Romsdal da de i Trondheim allerede hadde 
fått orientering av et medlem tilhørende Trondheim. Vi valgte å utsette forespørselen 
til OR koordinator ble valgt i Regionen. RKM og Vara RKM tar på seg å kontakte FU 
komiteen 
 
11. Eventuelt og evaluering av møte 

- GSR tar opp utfordringer ifht nytt OMSK konvent 2019. 
- Litt om utfordringer. 
- Skolen er booket. 
- Mangler konventleder. 
- Det er ingen selvfølge at det blir konvent. 
- Servicvillighet nok? 
- Må vise måtehold vedrørende innkjøp etc. 
- Få oversikt over effekter som er til overs etter fjorårets konvent. Nestleder og 

OR leder ordner det. 
- Ta med 5 kopper, 5 t-skjorter og 1 hettegenser til Regionskonventet fra 

OMSK.Nestleder og OR leder er ansvarlig. 
- Konstruktivt, ryddig og godt møte. 
- Greit å få informasjon om organisasjonen. 
- Fått bekledt 2 verv og ha verv gir et løft. 

 
 



 


