
• Presentasjonsrunde

• Stille stund for å minne oss på hvem vi tjener

• 12 tradisjoner leses

• 12 konsepter leses

• Visjonen for service leses

• Er det noen som har noe å lese eller framføre?

• Post

• Gjennomgang og godkjenning av agenda

• Referat fra forrige møte

• Selvransakelse

• Rapporter

• Valg

• Saker

• Eventuelt

SELVRANSAKELSE: 

RAPPORTER: 

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

mulig tid under selve møtet.   Her vil spørsmål fra rapportene komme og vi besvarer disse så 

god vi kan. Gjerne før møtet og da sender vi svar til sekretæren som setter dette inn i 

referatet og agendaen.  

Agenda for regionmøte 09.02.19 



VALG Region Norge 

Verv Rusfritid Varighet Valgt Ledig fra 
A Leder 4 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 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 Ledig 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 Cathrine  10.20 
H Vara Delegat 4 års rusfri tid 2 års varighet Jonas 06.20 
I 2. Vara Delegat 2 års rusfri tid 2 års varighet Trond 10.20 
J Leder Litteratur 3 års rusfri tid 2 års varighet Jens 10.19 
K Kasserer Litteratur 4 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 
L Leder Web 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 
M Leder Telefonkomite 3 års rusfri tid 2 års varighet Odd Bjarne 10.20 
N Leder Oversettelse 3års rusfri tid 2 års varighet Christin 10.20 
O Leder FU 3 års rusfri tid 2 års varighet Monica 02.20 
P Nestleder FU 3 års rusfri tid 2 års varighet Lena 10.20 
Q Leder Servicekonf. 3 års rusfri tid ad-hoc Ledig 
R Leder ECCNA 3 års rusfri tid ad-hoc Ledig 
S Leder NCCNA 3 års rusfri tid 2 års varighet Beate 06.19 
T OR koordinator 3 års rusfri tid 2 års varighet Johnny 10.20 
U OR koordinator 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 



Saker:   
 
 

1. Budsjett 2019 
Alle betrodde tjenere i regionen er oppfordret til å sende inn sine 

budsjetter, samt å se på budsjettforslaget som er sendt ut før møtet, slik 

at vi kan få mulighet til å godkjenne budsjettet. 

 

2. Ny trinnguide 
Sak fra NA Regionen Norge til World Service Conference (WSO) 2020. 
Utarbeide ny trinnguide for NA medlemmer som har jobbet seg gjennom 
«Anonyme Narkomane – veiledninger til trinnarbeid» og som ønsker å 
komme videre i trinnarbeidet. 
 

3. Sak fra Oversettelseskomiteen: 
Ordet «ideell» (non profit) er tatt ut av NA Norges litteratur og 
innledningskortene. 
I NAs norske litteratur finnes det derfor ingen referanser til at vi er en 
"non profit" organisasjon lenger. F.eks. er setningen “NA is a nonprofit 
fellowship or society of men and women for whom drugs had become a 
major problem.” oversatt til:" NA er et fellesskap eller forening av menn 
og kvinner for hvem rusmidler hadde blitt et hovedproblem". 
Det at vi NA en non profit organisasjon syns Oversettelseskomiteen er en 
så viktig del av NAs budskap at de ønsker å få regionens godkjennelse til 
å endre dette i NA Norges litteratur. 
 

4. Sak fra OØSK: 
Ønsker tillatelse og lisens fra NAWS til å lese inn lydbøker. 

 
5. Sak fra ONSK: 

Innhenting for servicevillighet til Telefonkomiteen uten kvalitetssikring 
fra gruppene og området. 
  

6. Sak fra FU: 
Hvordan forholder vi oss til reklamen fra Kirkens Bymisjon? 
Reklamen som ble sendt under TV-aksjonen 2018 for Kirkens Bymisjon. 
 

7. Regnskap 2018 
Godkjennelse av regnskap for NA Regionen Norge 2018. 
 



8. Sak fra Litteraturkomiteen: 
Godkjenning av retningslinjer for Litteraturkomiteen: 
Se vedlagte retningslinjer. 
 

9. Sak fra OSSK: 
Sak angående saker i EDM: 
Vi ønsker at EDM må komme med sakene på agendaen på en måte som 
gjør det enkelt for medlemmene å forstå saken. Delegaten skal 
tydeliggjøre saken ytterligere dersom det er behov for dette. Sakene skal 
på regionens agenda slik at gruppene kan komme med sin innstilling til 
RKM’ene før regionsmøtet. 
  

10.Sak fra OSSK: 
Sak angående pengehåndteringen i NA Regionen Norge: 
Vedtak fra 2015 angående reservebeholdning spesifiseres. Regionen skal 
ha en hovedkonto, dette er kontoen hvor reservebeholdningen skal 
holdes igjen. 125 000.- holdes igjen etter at 2/3 av budsjettene er 
utbetalt. Litteraturkomiteen skal styre sin egen økonomi og skal jevnlig 
overføre overskudd etter evne til Regionen. 
Beholdningen i litteraturkomiteens konto skal ikke innregnes som en del 
av regionens beholdning. Kasserere skal ha et spesielt fokus på 
11.konsept og de anbefalinger som ligger i dette konseptet. 
  

11. Sak fra OØSK: 
Til Litteraturkomiteen:  
OØSK ønsker at komiteen har med en oppdatering på hvert regionmøte 
med opplysninger om hvor mye det er solgt for, hva er sendt videre, 
kassabeholdning.  
OØSK ønsker også at penger sendes videre fortløpende, slik at 
pengeflyten ikke stopper opp. 
 

12. Sak fra OØSK: 
Til kasserer: 
OØSK ønsker en oppdatering av økonomien på hvert regionmøte med 
opplysninger om hvor mye som har kommet inn av 7. tradisjon, hva har 
kommet inn fra litteratur, hva og hvor mye har gått ut, samt 
kassabeholdning. 
 

13. Sak fra OØSK: 
Til OR: 



OØSK ønsker en regional NA Facebook side slik at vi kan nå ut til flere. 
OØSK ønsker en info flyer om møtene som ligger på nanaorge.org slik at 
info fra NA utad blir lik. På flyer kan det da være mulig at hver enkel 
gruppe side skriver inn sin adresse. 
 

14. Sak fra OØSK: 
Til Webkomiteen: 
OØSK ønsker at møtelistene (beskrivelsene) står på engelsk slik at de 
som ikke kan norsk kan finne fram og se hva slags møte det er. 
 

15. Sak fra OØSK: 
Til Regionen: 
OØSK synes det er en del uheldig språkbruk i rapporter og lignende i 
regionen. Vi er opptatt av hvordan vi behandler hverandre i 
servicesammenheng og synes det er viktig å ha fokus på dette. Vi viser til 
tradisjon 12. 
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