
Referat område øst 2, 5. januar 2019 
Tilstede: GSR Drammen, GSR Larvik, GSR NA2000 Vikersund, 2 observatører, Kasserer, Leder. 

Innledende punkter 
 Tradisjoner og konsepter ble lest 

 Tolkning av konsept 1. H&I-leder tar konsept 2 neste gang. 

Rapporter 
RKM (Ikke til stede, men rapport ble lest) 

Siden sist  

Saken med Møtet på Nesbyen endte med nedleggelse av møtet. 

Det har kommet et skriv fra kasserer i regionen som etterlyser budsjett fra flere regioner og 

underkomiteer. 

Her følger 3 saker fra regionen: 

1. Budsjett 2019 Alle betrodde tjenere i regionen sender inn sine budsjetter og ser på 

budsjettforslaget, som er sendt ut i god tid slik at vi har mulighet til å godkjenne budsjettet. Innspill 

som kom til det fremlagte budsjettet.  Vi kan ikke godkjenne budsjett som går med underskudd.  

Alt over 125` sendes videre i strukturen og det som ble sendt tidlig i 2018 hang igjen fra 2017. Vi kan 

være stolte over å ha sendt så mye som 250` ut i verden.  Vi kan holde igjen penger slik at vi har til 

uforutsette utgifter.  Kanskje vi trenger å øke grensen på hva vi skal sitte igjen med?  I budsjett er 

alt minus, i regnskapet går det i pluss. Vi har besluttet å bruke mer penger i regionen, Hvor vises 

pengene i budsjettet.  Hvordan har man kommet frem til tallene i sitt budsjett? Få frem til gruppene 

hva som ligger bakenfor tallene og hva vi bruker pengene på.  Inntekt fra LK og bidrag fra områdene 

er det som drifter Regionen, derfor trenger vi informasjon om hvor mye områdene skal sende videre. 

 OØSK bidrar med 50` på slutten av 2018 og har budsjettert med 15` for 2019  Det er moms på 

mynter og nøkler. Momsfritak på bøker. Brosjyrer er ikke avklart. Når svar på søknaden til skatt sør 

kommer, lager LK nytt budsjett.  Utgiftene til frakt i LK er frakt fra Belgia.  LK kan komme med et 

reelt budsjett for 2019.  Vara RKM i OSSK ønsker at Regionen beklager for dårlig likviditet.  Det ser 

ikke ut som vi har råd til å kjøpe nye telefoner til bruk i TK.  Vi kan kjøpe billigere telefoner til TK.  

TK har en perm som sendes rundt med ca. 150 navn, det er derfor vi trenger nye telefoner som navn 

og nummer kan lagres på.  Å sende rundt en perm rundt er urimelig. Alle kan laste ned lista på sin 

telefon.  TK kan slanke budsjettet sitt til 22800,-  Vi kan redusere FU sitt budsjett.  Utgifter til OR 

står ikke i budsjettet. Nyvalgt OR leder kan sette opp budsjett. 8 Etter diskusjonen som vist over 

begynte vi med avstemning. Leder avsluttet runden før alle hadde blitt spurt om de godkjente eller 

ikke, da det kom forslag om å holde drift i gang for januar og februar for å se hva Litteraturkomiteen 

kan bidra med før vi godkjenner et budsjett. 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). OBS: Resultatregnskap for 2018 skal også være hos kasserer senest lø 5.jan (6 uker før 

neste møte). 

 2. Ny trinnguide (Sak fra Fellesskapsutvikling) Sak fra NA Regionen Norge til World Service 

Conference (WSC) 2020: Å Utarbeide ny trinn guide for NA medlemmer som har jobbet seg gjennom 

den første noen ganger og har behov for å komme seg videre i trinn arbeide. Hensikt: Kanskje det kan 



bidra til å holde på oldtimere (i alle fall holde de friske) og gi de muligheten til å dele erfaringer med 

de som kommer etter Kommentar: Da det vil ta tid å få diskutert denne saken ut i gruppene og få 

sendt den videre til WSC i god tid før CAR, så er det bare å starte prosessen. Avstemming: 6 for. 

Beslutning:  RKMène tar diskusjonen i sine områder  Ny trinnguide settes på dagsorden neste møte 

(Sak på dagsorden 09.02.19). 9 EVENTUELT  

3. Sak fra OK: Ordet «nonprofit», er tatt ut av vår litteratur og i innledningskortene. Dette ordet 

ønsker oversettelseskomiteen å bruke i vår litteratur. Spørsmålet må ut til gruppene Beslutning:  

RKMène tar diskusjonen i sine områder  Ordet «nonprofit» settes på dagsorden neste møte (Sak på 

dagsorden 09.02.19). 

IKT RKM OØ2 

 
Ledige verv i regionen: 
Nestleder FU 3 års rusfri tid 2 års varighet (Ledig) 
Leder 2020Servicekonf 3 års rusfri tid ad- hoc (Ledig) 
Leder ECCNA 3 års rusfri tid ad- hoc (Ledig) 
  

Kassererrapport – desember 2018 

 

Saldo pr. 31.12.18        Kr. 3.512,95 

Omkostninger         Kr. 125 

Ingen utbetalinger i desember 

Ingen 7.tradisjon for desember 

Saldo pr. 31.12.18 for underkomiteene 

HI          Kr. 900,12 

OI          Kr. 735,37 

Aktivitetskomiteen        Kr. 638,83 

Saldo totalt         Kr. 5.787,27 

Leder 

Siden forrige områdemøte har jeg skrevet og arkivert referatet fra møtet i november.  Jeg har skrevet 

dagsorden og bestilt 5 eks. av «A Guide to Local Service» til GSR-pakkene. 

Vi har hatt administrativt tjenermøte hvor vi i fellesskap utarbeidet et brev til gruppene ang 

situasjonen i Område Øst 2. 

Ellers har jeg vært igjennom mailboksen. Fortsatt ingen saker. 

Det ble også sendt ut et brev til gruppene i område øst 2: 

 

 

«Til gruppene i område øst 2 

Vi i det administrative styret i Område Øst 2 SK har merket en nedgang i oppmøte av GSRer på 

områdemøtet over tid. Oftere og oftere har vi et områdemøte hvor det ikke kan fattes beslutninger 

pga. lavt oppmøte av GSRer. 



Gruppene er det øverste leddet i NA-stukturen. Resultatet av at gruppene ikke deltar på 

områdemøtet er at gruppene ikke får anledning til å være med å bestemme hva som skjer i NA 

Region Norge og videre ut i verden. Det blir også vanskelig for oss i styret av administrative tjenere å 

gjøre en fornuftig jobb med å tjene gruppene. 

Området er der for å tjene gruppene. Ønsker gruppene fremdeles tjenester fra området? Dersom 

gruppene ønsker det kommer gjerne representanter for området og forteller om områdeservice. 

Vi oppfordrer på det sterkeste alle gruppene til å sende sin GSR til området. 

 

IKS 

Det administrative styret OØ2SK» 

Grupperapporter 
Larvik 

4 stk. på forrige arbeidsmøte. Alle verv er besatt. Vi har 1800 på konto. Hadde en vellykket julefest. 

Vi skal henge opp plakater på DPS osv. 

Det blir workshop om gruppa den. 25. januar. 

NA 2000 Vikersund 

Gsr. rapport 25.11.18 fra Na-2000 gruppa, 3 stk. tilstede, alle verv opptatt, unntatt vara gsr. 12-18 på 

møtene, Økonomi, 3494, husleie skal betales i januar for et halvt år og ordet non profitt er helt greit 

for gruppa å bruke i litteraturen vår.  

Drammen 

Tilstede: 6 medlemmer Økonomi: Ukjent Tilstede på tilfriskningsmøtene: 5-30 medlemmer fordelt på 

5 møtedager, stadig besøk fra institusjoner og nykommere Drammensgruppa arrangerte nyttårsfest 

med stor suksess, det kom ca.80 NA-medlemmer og ca.10 barn. Tilbakemeldinger fra besøkende var 

utelukkende positive. Festkomiteen har pr.nå ikke fått samlet seg til et evalueringsmøte og derfor er 

den korrekte inntjeningen ikke tilgjengelig. Men slik det ser ut vil det være et godt overskudd som 

igjen vil gjøre trinnlørdagen på våren gratis. Festkomiteen har som mål å være helt selvforsørget og 

det er den blitt. Informasjon vdr. Trinnlørdagen vil snart bli tilgjengelig for fellesskapet. 

Hensyn som må tas 
Ingen hensyn. 

Valg 
H&I-leder valgt. 

Saker 
A. Sak fra regionen. Skal vi be om at en ny trinnguide for oldtimers utarbeides? 

Kommentarer: 

Trinnguiden er ny. Hva er det som er så spesielt med oldtimere nå? 

Ja. Godt med nye spørsmål. 

Rart. Skal det bli et hierarki oppover? 

Saken går videre til neste gang. 



B. Sak fra regionen. Skal vi bruke ordet «non-profit» i litteraturen? 

Kommentarer: 

Skal det byttes ut eller settes inn? 

Ja, putt det inn. 

Tillit til at det flettes bra inn. 

Helt OK å  bruke. 

Avstemning. 3 for – enstemmig vedtatt. 

Eventuelt 
1. Skal vi sende en representant for Område Øst 2 til regionsmøtet i februar? 

RKM er utenlands og kan ikke delta derfor tok vi opp muligheten for å sende en representant 

i hans sted. 1 GSR er villig til å ta på seg oppgaven. 

Kommentarer: 

Vi begynner å «fikse». 

GSR er inhabil. Burde ikke sitte på området. 

Store saker å sette seg inn i. 

Hadde vært bedre med en vara. 

Klarer personen å skille mellom verv? F.eks. GSR/RKM eller Kasserer/RKM. 

Må ha nominasjon fra hjemmegruppa. 

Området er som det er nå. Handler om villighet. 

Saken går videre til neste gang. 

2. Sak fra gruppe. Kan område godta at region bryter konsepter, tradisjoner og retningslinjer? 

Begrunnelse: Vi foreslår at område stopper pengestrømmen til region inntil region har 

redgjort for de punktene som presentert. Region må komme med budsjett/regnskapsmodell. 

Det henvises det til konsept 1,2,11 og 12, Tradisjonene, NA Regionen Norge Økonomi, 

loggbok og retningslinjer. (Det er brudd på disse).  

1. Regionen har ikke sendt ut regnskap for 2017. Dette skulle vært sendt ut allerede i januar. 

Dette skulle stått på regionens agenda februar 2018 og vært sendt ut til alle gruppene for 

gjennomgang.  

2. Har kasserer slått sammen regionenes konto sum og litteratur komiteens konto sum? 

3. Hvorfor blander kasserer regnskap og økonomi med litteratur komiteens regnskap? 

Litteratur komiteen er en selvfinansiert enhet og skal ha egen økonomi og regnskap. 

4. Poengteringer til budsjett forslag: 

a. Regionen skal holde igjen en sum på 125.000 som buffer til løpende utgifter. Dette burde 

føres som inn post på budsjettet. 

b. Litteratur komiteen utgifter skal IKKE føres på regionens utgiftsposter, men skal ha ett eget 

budsjett og regnskap. Overskuddet skal føres som inn post på budsjettet. 

c. Regionen HAR drift utgifter. Kasserer kan se på fjorårets regnskap og bruke denne som 

mal. 

d. Det er ikke satt av midler til OR. 

e. Det er ikke satt av penger til servicekonferanse. 

5. Det er uakseptabelt at kasserer velger å ikke sende rapporter. 

6. Det er uakseptabelt å avslutte en kasserer rapport med FUCK YOU ALL. Vi bør opptre høflig 

og respektfullt ovenfor hverandre. 

7. Hvordan kunne regionen tillate og gå tom for penger allerede i februar? Hvorfor 

oppfordret kasserer RKMene til å sende 378.182kr ut av landet og brøt dermed vedtak av 

2015? Og gjorde regionen bankerott. 



8. Hvorfor ble det ikke holdt igjen penger til regionenes 30 års konvent, som fremlagt 

godkjent budsjett av februar 2018? 

9. Hvorfor blir ikke litteratur komiteens rapporter tatt på alvor når det gjelder ytring av 

bekymring rundt regionens økonomi? 

10. Er det kun 1 som har tilgang til regionens konto? Eller praktiseres fortsatt dobbel 

signering? 

11. Det er ikke greit at kasserer velger i sin rapport a februar 2018 å utlevere grupper i 

drammens område og oppfordre til å ta kontakt med kasserer personlig. Regionens kasserer 

skal lytte til hva områdene uttrykker og skal overhode ikke hoppe over disse leddene. 

Hvordan kan regionen syntes at dette er riktig måte å håndtere kasserer vervet sitt? Verken 

RKM eller Kasserer har myndighet til å navngi en enkelt gruppes disposisjon av sine midler. 

Alle grupper er selvstyrt. Dette er tradisjonsbrudd. 

12. VI ØNSKER REVISJON AV 2017 OG 2018. 

 

Kommentarer: 

Virker litt personangripende. 

Vanskelig sak å forholde seg til da den er mange saker i èn. 

Det er ingen videre oppfølging. 

Kilder!! 

Heller flere konkrete saker. 

Avstemning. Nei – 3 stemmer – enstemmig. 


