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Møtereferat OØSK – 08. Desember 2018      
 
 
1 FASTE PUNKTER 
1.1 VELKOMMEN 
Er det noen nye her? Alle er like velkommen  
 
1.2 PRESENTASJONSRUNDE 
23tilstede, 12 GSR, 2 Vara-GSR, leder for OR, nestleder OR, 2 observatører, Leder, Kasserer, 
Sekretær, 1 som stiller til valg, konventleder, RKM   
 
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? 
Bare for i dag lest. 
 
1.8 GODKJENNE DAGSORDEN 
Dagsorden godkjent med rettelser. Gruppene reagerer på språkbruket. Saken fra interimsstyret 
blir ikke godkjent, resten av sakene er godkjent.  
 
1.9 KONSEPTET LEST I SIN HELHET.  
12. konsept lest. 
 
1.10 SPØRSMÅL/KOMMENTARER TIL FORRIGE REFERAT 
Referatet lest, ingen kommentar. 
 
2 RAPPORT FRA GRUPPENE  
 
Håp gruppa i ski: 

To møter i uka. Lite servicevillighet. 4-10stk på møtene. 4800kr på konto. Mangler kasserer 

så får ikke overført noe penger. Tema: Bare for i dag og Trinn 
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Elverum: 

Tirsdager klokka 19.00 og lørdager kl.10.00. Etter møtene er det trinnverksted hvor 

medlemmer kan samles å skrive trinn. Har en facebook gruppe på gruppa si for å meddele at 

man ikke kan ha det vervet den dagen f.eks. 

 

Kvinnegruppa i Oslo: 

Annen hver søndag (partallsuker) klokka 19.00. Gjennomsnittlig 5 stk på møtene. Alle verv er 

besatt. Louises gate 30.  

 

Veien til frihet (Moss): 

4-13 på møte. Besøk fra institusjoner. Faste medlemmer tar verv. Vanligvis sender vi penger 

til område, men denne gangen sendte vi direkte til Region. 

Frogner gruppa (Aldri mer alene): 

 

Askim: 

Snitt 10 stk. Onsdag 19.00-20.30. Sender penger til område når vi har fått ny kasserer. Stor 

pågang på gruppesaksmlte. 

 

Vål`NA fokus: 

5-10 på møtene. Faste medlemmer som kommer på gruppesaksmøtene. 2700kr på bok, har 

problemer med å komme inn på vipps. Kjøpte rekvisitter til møtene (bøker, IP, mynter).  

Alltid, uansett - Sandvika: 

Møtetid: 
Man: 19:30 - 21:00 
Fre: 18:30 - 20:00 
Gr. saks møte siste fredagen i måneden. 
 
6 pers tilstede på gr. saks møte 
God tilfriskning i gruppa. 
Veldig bra gruppesamvittigheten 
 
Åndelig prinsipp for desember: Inkludering 
 
Første fredagen i mnd har vi innleder. 
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Vi har nå gruppesaksmøte etter ordinært tilfriskningsmøte. 
 
- Husleie er betalt 
- På konto 8601; 
- cash 3000; 
- sammen ca 11600; 
- 3000; til området 
Lillestrøm: 

Vi har møter tirsdag og torsdag 1900 - 2030. 
Bra oppmøte og god stemning på møtene. Servicevilligheten er god og   
alle verv i gruppa er besatt. 
 
Torsdag 13/12-18 flytter vi til nye møtelokaler i Kirkens bymisjon   
sine lokaler i Nesgaten 10 - 2 etasje. Det vil bli innleder på vårt   
første møte i de nye lokalene. 
 
Økonomi: 
Husleiekonto kr 4450,- 
Sparekonto   kr 3800,- 
 
Husleie betalt for oktober og november. 
 

God start på dagen: 

Majorstuen klokken 12.00. 20stk gjennomsnittlig på møtene. 4000 på konto, skal betale 

husleie før vi sender til område. 

 

Sarpsborg: 

8-10 stk. på møtene. 3pax som gjør service i gruppa. Møter fra 19.00-20.30. 1400kr i 

underskudd på NASA festen, kun 31 registrerte rusavhengige. 

 

11-trinnsgruppa: 

Gjennomsnittlig 15 stk. på møte. Alle verv besatt. 3255kr. Grøtfest 11.desember.  

 

Grunerløkka (Mandagsgruppa): 

1000kr på konto. Overført 1500 til område. Bestilt nøkkelringer. Hittil i år har vi overført ca. 

10.000 til område. Holder møter på julaften og nyttårsaften. Gjennomsnittelig oppmøte 20-

30stk 

 
NB: Alle grupper må inn på NA.org og sjekke/endre informasjonen om sin 
gruppe. 
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3 RAPPORT FRA UNDERKOMITEER 
 
3.1 OR (Offentlige relasjon): 
 
3.2 Lære-dag: 
 
3.3 Konvent område øst: 
 
 
4 RAPPORT FRA Region 
 
Valg Region Norge: 
Nestleder FU:   Kandidat nominert av OØ2SK. Kandidat enstemmig valgt.  

Delegat:    kandidat stiller, avstemming 5 for, 1 mot. Kandidat valgt. 

2. Varadelegat:   Kandidat nominert av OSSK, kandidat enstemmig valgt.  

Leder telefonkomiteen:  kandidat stiller, kandidat enstemmig valgt. 

Leder oversettelseskomite:  kandidat stiller, kandidat enstemmig valgt. 

Leder OR: Kandidat nominert av ONSK, 4 for - 2 avsto. Kandidat valgt. 

Ledige verv: 
 

Leder Servicekonf. 3 års rusfri tid ad-hoc Ledig 

Leder ECCNA 3 års rusfri tid ad-hoc Ledig 
    

Kasserer i Litteratur  4 års rusfri tid, 2 års varighet    Ledig.  

Nestleder OR   3 års rusfri tid, 2 års varighet    Ledig. 

 
Budsjett Regionen: 
Beslutning:  
! Budsjettet ble ikke godkjent.  
! Konsensus på at drift av Regionen, men ikke noe annet.  
! Alle underkomiteer spesifiserer sine budsjett og sender kasserer senest lø 5.jan.  
! Budsjett 2019 settes på dagsorden neste møte (Sak på dagsorden 09.02.19) pga usikkerhet 
rundt litt. Komiteens bidrag. Samtidig vil Regionen at alle underkomiteer revurdere sine 
budsjetter og ser hvordan de kan redusere utgiftene sine. 
 
 
 
5 RAPPORT FRA OØSK 
 
Leder:  
Vært tilgjengelig på mail. Skrevet dagsorden. Vært i kontakt med resten av interimsstyret. 
Fått ny kontaktperson i Brønnøysund registeret. Lest referater, budsjetter og agendaer. 
leder@naoosk.org  
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Sekretær:  
Vært i jevnlig kontakt med leder, vært tilgjengelig på mail. Skrevet og sendt referat til web 
komiteen. Undersøkt om link til offentlig arkiv. Oppdatert vedtaksloggen på web.  
sekretar@naoosk.org  
 
 
Kasserer:  

 
 
Vært i kontakt med leder og sekretær. Stiller spørsmål om å sende en oppmerksomhet til 
tidligere kasserer for å ha hjulpet til med masse greier.  
kasserer@naoosk.org 
 
DAGSORDEN 08.12.2018 
 
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  -Ikke på valg 
5. Vara-RKM 3 års rusfri tid 1 års varighet  -Ikke på valg 
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6. Leder 2 års rusfri tid 1 års varighet  -Ikke på valg 
7. Sekretær 1 års rusfri tid 1 års varighet  -Ikke på valg 
8.Vara sekretær 1års rusfri tid 1års varighet  -Ble valgt inn 
9. Leder læredag 2 års rusfri tid 1 års varighet -Ikke på valg 
10. Kaffekoker1 års rusfri tid 3 mnd varighet -Ble valgt inn (fram til mars) 
11. Leder konventkomite 2 års rusfri tid  -Ikke på valg 
12.Leder OR      -LEDIG 
   
b) NOMINERING TIL VERV I NA REGIONEN NORGE: 
Verv Krav på rusfri tid Varighet 
Leder Servicekonf. 2020 3år Til konferansen er ferdig 
Leder ECCNA budkomite 3år Til bud er levert. 
Nestleder FU 3år 2år 
Delegat 5år 2år 

Andre vara Delegat   4år 2år 

Leder Oversettelse  3år 2år 

Leder Telefonkomiteen 3år 2år 

OR koordinator Leder 4år 2år 
Leder Oversettelse 3år 2år 
OR koordinator Nest Leder 3år 2år 
 
c) SAKER TIL ELLER FRA NA REGION NORGE 
 

1. Ny trinnguide for «oldtimere»: 

FU vil at gruppene tar en diskusjon på om vi støtter ny trinnguide for «oldtimere» og 

gi de mulighet til dele erfaring med de som kommer etter. 

Konklusjon: Konsensus 

2. Sak fra Oversettelsekomiteen: 

«Nonprofit»: 

Oversettelseskomiteen ønsker å bruke «nonprofit» i vår litteratur fordi det er såpass 

viktig at det kommer godt frem at vi er en ideell, nonprofit organisajon. Ordet brukes i 

den engelske litteraturen, og ble utelatt fra vår litteratur siden vi ikke fant noe godt 

norsk ord å bruke ved opprinnelig oversettelse. OT mener at det er viktig å ta med og 

at det burde være uproblematisk siden det står i orginalteksten. OT ønsker 

tilbakemelding fra gruppene. 

 Konklusjon: Konsensus 

3. Saker på Agenda neste møte februar: 
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Våre innmeldte saker til Regionen ble utsatt til neste møte i februar, men sak om 

lydbøker virket alle positive til. Når det gjelder saken om  

delegat som ble sendt til EDM møtet uten å være valgt inn, så fikk vi en forklaring 

gjennom spørsmålrunden under valg. Delegaten beskriver at situasjonen med fast 

varighet av dette vervet ikke er hensiktsmessig pga møtehyppighet i EDM og lengde 

mellom regionsmøtene og at en «ad-hoc» varighet av dette vervet kunne vært en mulig 

løsning. RKM/VRKM lurer på om det er hensiktsmessig å forfølge saken ytterligere. 

 

ossk@nanorge.org 

 
 
d) NAOØSK saker 
 

1. Hva kan vi gjøre for å skape attraksjon i NA og NA service? 
• Tradisjon 1. 
• Ordlyd osv..  
• Fokus på «Vi».  
• Hvordan snakker vi om områdemøtet og regionsmøter (servicemøter generelt). 
• Trinnskriving. 
• Sette egenvilje til side. 
• Støtte vedtatte beslutninger. 
• Monkey see, monkey do. 
• Forklare hva som holder NA oppe.  
• Omtale hverandre med respekt (ikke henge ut hverandre). 

 
2. Er det nødvendig og ha områdemøter en gang i måneden? 

• Kontinuitet er lettere å forholde seg til. 
• Flere vil kanskje ha mulighet til å komme hvis det er sjeldnere 

Konklusjon: Stemmer for: 3 Imot: 8 
-Saken går videre til neste gang. 
 

3. Økonomiske tall (Budsjett) er uoversiktlige fra region. (Region) 
Konklusjon: Konsensus 
 

4. Mer detaljert kasserer rapport på regionsmøtene. (Region) 
Konklusjon: Konsensus 
 

5. a) Opprette facebook side for NA-Norge? (Region) 
• Ja til å synes 

Konklusjon: Konsensus 
 
b) Kan web komiteen opprette en møteliste på nett som er lett å printe ut? (Web) 
 

6. a) Ønsker vi å kjøpe søkeord på google?  (Region) 
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• Spørsmål om kostnad 
Konklusjon: Stemmer for 2 Stemmer i mot 2 Avstår 6 

 -Saken går videre til neste møte 
 

 b) Møteliste på engelsk. 
Konklusjon: Konsensus 
 

7. Vara RKM rapport. Brev ikke blitt opplyst på møte. Hva handlet brevet om? (Region) 
Konklusjon: Stemmer for 5 Stemmer imot 1 Avstår 5 
-Saken går videre til neste gang 
 

. 
8. Valg av språkbruken i servicesammenheng. Ref. «Leder i litteratur skriver «Kasserer i 

regionen var inne i februar og forsynte seg av pengene» og at pengeflyten er viktig for 
oss. (Region)  

• Tar vi oss selv på alvor? 
• Formulere sakene mer proffesjonelt 
• Personkonflikt brudd på tradisjon 12. 
• Fokus på måten vi omtaler hverandre. 
• Uakseptabelt å omtale hverandre på den måten 

Konklusjon: Konsensus 
 
 
Eventuelt: 
 
Fokuspunkt:  
7.tradisjon drifter NA Norge, ser jeg som enkeltmedlem viktigheten av mitt bidrag? 
 
Selvransakelse:  
Hvor godt har områdekomitéen vært til å støtte NA’s regionale tjenester og hvordan kan 
området sørge for å bedre støtte denne tjenesten? 
 
Forslag til nytt fokuspunkt: 
Hvordan kan vi skape attraksjon/tilknytning til NA og NA service og hvordan omtaler vi 
hverandre i service sammenheng?   
 
Takk for et fint møte. Neste områdemøte er lørdag 02.02.2019 kl. 11.00 i Lambertseter 
Kirke.  
Vel møtt! 
 
08.12.18 IKS, sekretær (sekretar@naoosk.org) 
 
 
 


