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Møtereferat OØSK – 02. Februar 2019      

 

1 FASTE PUNKTER 

1.1 VELKOMMEN 

Er det noen nye her? Alle er like velkommen  

 

1.2 PRESENTASJONSRUNDE 

22tilstede, 8 GSR, 3 Vara-GSR, leder for OR, 4 observatører, Leder, Kasserer, Varasekretær, 

konventleder, RKM Vara-RKM, kaffekoker 

 

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. 

 

http://www.na.org/?ID=reaching-out-index
http://www.na.org/?ID=naway-toc
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1.9 KONSEPTET LEST I SIN HELHET.  

2. konsept lest. 

 

1.10 SPØRSMÅL/KOMMENTARER TIL FORRIGE REFERAT 

Referatet lest, ingen kommentar. 

 

2 RAPPORT FRA GRUPPENE  

 

Håpgruppa i Ski: 

Møte på torsdager 18.30 og søndager 19.00.  

5-10 stk. den siste tiden. Også institusjoner. Fått fast kasserer. 4800 for to mnd. siden. Ikke 

sendt penger til område, men blir tatt tak i. 

 4-10stk på møtene. 4800kr på konto. Mangler kasserer så får ikke overført noe penger.  

Tema: Bare for i dag og Trinn. 

 

Kvinnegruppa i Oslo: 

Annen hver søndag (partallsuker) klokka 19.00. Gjennomsnittlig 5 stk. på møtene. Louises 

gate 30, søndager i partallsuker. Mellom 2 og 5 på møtet. Spre budskapet til gruppene! Har 

betalt husleie men har ikke penger å sende videre. Servicevervene er på plass.  

 

Veien til frihet (Moss): 

Ca 5-6 faste på møter. 5 stk. på gruppesaksmøte.  

Temaer på møtene er: trinn, tradisjoner, bare for i dag og Å leve rusfri.... 

Venter på å få svar ang husleie, da nye utleiere er på banen. 

 

3000 på konto. 2500,- vil bli sendt til Område 

I 2017 fikk vi inn 12 650 og i 2018 15 530, så det er oppgang i 7 trad. 

9000 ble sendt nedover i strukturen til Område og regionen i 2018 
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Askim: 

Vi har to møter i uka som er på onsdag og søndag med møtetid 1900-2030. 

Gruppa har et snitt på 10-12 personer og har en god kjerne på 5-6 stk. 

Vil si at vi har et godt miljø og tilfriskning og tar nykommere godt i mot 

 

Økonomi: har dessverre ikke eksakt tall men rundt 12000 nok,   

men vil nå ta tak i kasserer vervet og få orden 

på dette. 

Har nå fått en bankkonto og vipps som er ordnet i fra kasserer i   

naoosk, vi vil sette inn 3000 så fort vi får satt over penger til konto. 

Vi holder litt igjen pga.  

15 års feiring av gruppa den 23.03.19, og regner med at det vil gå en del penger til dette. 

 

Lambertseter: 

Vi er stort sett 15 til 30 på møtene 

De fleste verv besatt. 

En liten fast kjerne - mye besøk fra andre grupper og fra flere institusjoner 

God økonomi 

 

Vål`NA fokus: 

Byttet møtetid fra 1830-20, spre ordet! 2700kr på bok sist, trolig økt til denne gang, men vara 

GSR har ikke fått info. Fått rapportert om god økonomi. Skal høre med GSR ang. rapport.   

 

Alltid, uansett - Sandvika: 

Møtetid 

Man: 19:30 - 21:00 

Fre: 18:30 - 20:00 

 

Gr. saks møte siste fredagen i måneden. 

7 pers tilstede på gr. saks møte 

Åndelig prinsipp for januar: Kjærlighet 
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Første fredagen i mnd. har vi innleder. 

Kassere er ikke tilstede 

 

Lillestrøm: 

Vi har møte tirsdag og torsdag fra 1900 til 2030. Vi er ca 15-25 på   

møtene. Vi får besøk av flere behandlingssteder noe vi synes er veldig   

fint. Vi for gode tilbakemeldinger fra nykommere at vi tar godt i mot   

dem. Gruppa er nå flyttet inn i nye lokaler hos Kirkens Bymisjon i   

Nesgaten 10 i 2 etasje. Det er god service villighet og alle verv er   

besatt. 

 

Rapport fra Kasserer: 

 

Pr. 20/12-18 har vi 6872 på konto. Det er blitt betalt kr 2000,- til   

Frelsesarméen for desember iht. avtale på gruppesaksmøte. Det er blitt   

betalt kr 3500,- til litteraturkomiteen. 26-12-18 er det lagt til   

betaling husleie for januar og februar til Kirkens bymisjon. 

Forventer at saldo ved utgangen av året vil ligge rundt kr. 4000,- 

 

God start på dagen: 

Møter kl. 12.00 søndag på Majorstuen. 

God stemning og mellom 15-30 på møtene. 

Tema på møtene er Bare for i dag. 

Gruppen har god økonomi og overfører regelmessig penger til området. 

 

 

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): 

Hver andre mandag hver måned kl. 19-20.45 

  

Inne på to avd på Ullevål av og til. Fengsler. Eidsberg og Trøgstad. Snakket om rusmestring. 

Rusmestringsavdelingen på Trøgstad. Delte mottakelser, og spennende diskusjoner. Infomøte 

på Ullersmo. Er inne med møter annenhver uke uansett, men infomøtet er tilgjengelig for å 

alle. Får en del henvendelser, og er avhengig av at flere tar på seg oppdrag i OR. OR gjør en 

god jobb, men trenger service. Vara-kasserer ledig verv. GSRer kan ta opp dette i gruppene! 

Kan få opplæring i de mnd nåværende kasserer har igjen. 

  

Kasserervervet går ut i november, men trenger vara fort pga opplæring.  

 

3.2 Konvent område øst: 

Rapport fra OØKNA XXIV - All you need is love♥️  

Referater og dagsorden ligger på NANorge.org  

Vi har hatt et møte siden sist. God service villighet i forhold til hvor vi står i dag. Vi har 

følgende verv oppe og går i komiteen: - Kasserer - Varakasserer - sekretær - Nestleder - Leder 

av: Program-, kunst og design-, Informasjon-, Cafe- og Matkomite.  

 

Vi er oppe og går ift. kontoen vår og har betalt vår første regning. Videre jobber vi fortsatt 

med budsjett og skal ha dette på agendaen neste møte.  

Vi ser nå at 40 000 i håndpenger kan bli noe lite når vi nærmer oss konventet. Tar dette som 

egen sak under evt.  

 

PS: Vi fikk gjennomslag og har nå 60 000,- i håndpenger.  

 

Ledige verv i komiteen er: Leder av:  
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Salg - Innkvartering - Opptak - Underholdning – Registrering.  

 

Gruppene oppfordres til å spre budskapet om hvor vi holder til så de som vil bidra med 

service i konventkomiteen vet hvor og når det avholdes møter.  

Jeg ønsker en tilbakemelding fra område på å stille til valg i konventkomiteen via 

skype/telefon.  

 

Vi har service-villige som kan og har lyst til å gjøre service i komiteen men som ikke kan 

komme på alle møtene. Det ble blant annet kommentert: «Å være tilstede i 2019 betyr ikke 

nødvendigvis å være i fysisk samme rom».  

 

Neste på agendaen er logo fra k&d-komiteen.  

Vi får snart to rykende forslag vi skal stemme over. 

 

Neste møte er torsdag 21.02.2019 hos sinnsro i kjelleren 

 

Budsjett kommer på neste side. 
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4 RAPPORT FRA Region 

 

RKM:  

Webkomiteen: Sendt inn ønske om engelsk i møtebeskrivelsen. Har ikke budsjett til å 

oversette, men mulig å finne på nett NAworld.  

Ang. flyers: Finnes på møtesidene, så man kan skrive ut fullstendig møteliste 

 

Regnskap for 2018 kommer neste regionsmøte, men ikke 2017.  

Budsjettet ser rimelig likt ut som det forrige. Må holde fast ved tidligere kommentarer ang 

budsjettet.  

Trenger kaffekoker til regionsmøtet: valgt  

Kommentarer til regionsbudsjettet som ikke ble godkjent:  

Skulle vært godkjent av RKM-ene på forrige regionsmøte, hvorfor står det på dagsorden nå?  

Budsjett 2018 og 2019 ligger på nett, men ikke regnskapet. Bekymringsfullt at vi ikke har 

regnskap for andre år på rad.  

Viktig at alle gruppene får se de reelle tallene.  

Regnskap skulle vært klart seks uker før, og klart til dette møtet. Glipp fra kasserer 

 

VaraRKM:  

Opplæringsverv. Skal på regionsmøte første gang neste helg.  

NB! Regionsmøtet holdes nede i lambertseter-gruppas møtelokaler neste gang. Klokka 11-17 

 

5 RAPPORT FRA OØSK 

 

Leder:  

Vært i kontakt med sekretær og kasserer. Bestilt ny nøkkel til posten så to stk kan ha nøkkel. 

Kostet 143 kr. Lest referat, skrevet dagsorden, snakket med RKM. Har ikke mulighet til å 

stille til gjenvalg, og vi trenger ny leder f.o.m neste måned. Har ikke vara. Stiller til 

disposisjon for å hjelpe en etterfølger.  

 

Vært tilgjengelig på mail. Skrevet dagsorden. Vært i kontakt med resten av interimsstyret.  

leder@naoosk.org  

mailto:leder@naoosk.org
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Sekretær:  

Ikke tilstede. 

 

Vara-Sekretær:  

Vært i kontakt med sekretær og lest referat og dagsorden 

sekretar@naoosk.org  

 

Kasserer:  

Vært i kontakt med leder og sekretær. 

Godkjent regninger for grupper. 

Godkjent bidrags overføringer fra grupper og til område øst. 

Laget nye kontoer for grupper, med Vipps. 

Fjernet gamle og lagt til nye disponenter. 

Gitt nåværende konvent komite, adgang til kontoen, etter avtale med konvent leder. 

  

På grunn av at det bare har gått 19 dager av januar måned, sender jeg ikke regnskap som 

legges ved dagsorden, men har det med meg på område møte i februar. Det blir rotete av å 

lage regnskap for kun 19 dager. 

 

mailto:sekretar@naoosk.org
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kasserer@naoosk.org 

DAGSORDEN 02.02.2019 

 

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 

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  -Ikke på valg 

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      -Ble valgt inn 

   

b) NOMINERING TIL VERV I NA REGIONEN NORGE: 

mailto:kasserer@naoosk.org
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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 

 

 Ingen nye saker 

 

d) NAOØSK saker 

 

1. Godkjenning av reviderte retningslinjer:  

 

Beslutningsprosessen: hvis ingen er imot konsensus er det konsensus selv om en 

gruppe ikke stemmer for. Konklusjon: sender dette videre som spørsmål 

 

Underkomiteledere: BØR delta på områdemøtene, ikke MÅ. Oppfordres til å delta på 

områdemøtene, fremfor tvang 

 

GSR kan ikke ha andre verv nedover(region osv) i strukturen. Hvorfor det, når det gjør 

det gjør mer skade enn godt? Inhabilitet?  Det er problematisk hvis GSRer f eks 
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fremmer saker fra region(ved doble roller). Konklusjon: Sendes tilbake til ad hoc-

komiteen for bedre formulering 

 

Rollekonflikter i strukturen bør fjernes? Henvises til forrige punkt 

 

RKM-delen: Tjenestestyret i region er ansvarlig for å booke plass til regionsmøtene, 

men det er RKM område øst som gjør det per nå. Region burde legge dette inn i sine 

retningslinjer? Konklusjon: sak for regionen 

 

Gruppesamvittighetsprosessen endres til beslutningsprosessen: retningslinjenes 

endringsforlsag sendes tilbake til ad hoc. Ny godkjenning i mars.  

 

2. Godkjenning av områdets regnskap for 2018: 

 

Godkjent!  

Ha med egen linje i neste regnskap om hva som skal videre til strukturen.  

Forslag om å sende inn 15 000 budsjetterte kroner til regionen så snart som mulig. 

Konklusjon: Konsensus.  

 

3. Er det nødvendig med områdemøte hver måned eller kan det holdes annenhver? 

 

Avstemming: 1 avstår, 1 stemme for annenhver mnd, 8 stemmer i mot.  

Konklusjon: Møte hver mnd. Konsensus 

 

4. Web: Skal vi kjøpe søkeord på Google?  

 

Ingen tilstede som har sjekket pris. Står på dagsorden til region.  

 

5.  Brev til region som leder har svart på. Hva handlet brevet om, hva svarte leder, er dette 

noe som skal tas videre?:  

 

Skal vi stille spm. til region ang hva leder har svart på brevet (tre punkter)? 
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For: 6 

Imot: 1 

Avstår: 3 

 

Eventuelt: 

 

1. Konsensus som beslutningsmetode:  

Skal vi gå bort fra konsensus som metode, og heller ha simpelt flertall? 

 

• Bra at saken kommer opp pga lett å tviholde på meningen fra gruppa si, 

fremfor å tenke på konsensusen på områdemøtene. Man har også tilliten til å 

forandre mening på område 

• Mer info kan komme på bordet under områdemøtet 

 

-Ikke konsensus, saken går videre til neste gang 

 

2. Kan område overføre 20 000 til konventkomiteens konto?  

 

• Område har råd til det per i dag, i følge kasserer. 60 000kr på kontoen til konventet 

som standard fremfor 40 000kr 

 

Konsensus 

 

3. Er det greit at kaffekoker får 50 kr fra kassa til kaffe som han glemte kvittering for?  

  

Konsensus 

 

4. Rapportere fra verv via tlf eller facetime? (Sak fra konventkomiteen) 

 

Kommentarer:  

Funker fint på konventet område vest 

OR har brukt tlf, og gode erfaringer med dette 

Jo mer deltakelse jo bedre! 
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Innvending: på området står det at kandidaten må være tilstede 

i 2019 kan det å være tilstede defineres som digital tilstedeværelse 

Tas opp når vi skal snakke om retningslinjene for området?  

 

OBS: konventkomiteen har egne retningslinjer.  

 

 

Fokuspunkt:  

Hvordan kan vi skape attraksjon/tilknytning til NA og NA-service, og hvordan omtaler vi 

hverandre i service-sammenheng? 

 

Selvransakelse:  

Tar vi hensyn til at nykommeren ikke vet så mye om service og rutiner som de som har vært 

med en stund? 

 

Forslag til nytt fokuspunkt: 

Viktigheten av varaverv 

(OBS: Leder har i utgangspunket ikke mulighet til å fortsette, men han kan han fortsette hvis 

han får en vara. Tar med nominasjon neste gang.) 

 

Takk for et fint møte. Neste områdemøte er lørdag 02.03.2019 kl. 11.00 i Lambertseter 

Kirke.  

Vel møtt! 

 

02.02.19 IKS, sekretær og varasekretær (sekretar@naoosk.org) 

 

 

 

mailto:sekretar@naoosk.org

