Referat møte skype 18.02.2018
Kontonummer:4202.51.36904
Tilstede: 13
Grupper i område Midt: NA Byåsen Basic Mandag-Gsr tilstede, NA Trondheim-Gsr
tilstede, NA Byåsen/Sverresborg Fredag-Gsr tilstede, NA Early Morning-Gsr ikke
tilstede, NA Stjørdal-Vara Gsr tilstede, NA Namsskogan-Gsr ikke tilstede, NA MoldeGsr tilstede, (NA Ålesund og NA Ulsteinvik er lagt ned).
Agenda til møtet:
Presentasjonsrunde, Godkjenning av agenda - Agenda godkjent, Vi tar en stille
stund, Opplesing av ”visjon for NA tjeneste”, opplesning av tradisjonene, opplesning
av Konsept 3 - Gsr Byåsen Basic leser, Vara Gsr NA stjørdal tar konsept 4 på neste
møte.
1. Spørsmål og kommentarer til rapporter. En har ikke mottatt agenda og
rapporter. Legges til i kontaktliste
2. Økonomisk status: NA OMSK Driftskonto: 22 451,71,- NA OMSK
Konventkonto: 9961,3. Ledige verv:
a) Leder - ingen nominerte
b) Vara sekretær - ingen nominerte
4. Saker fra/til OMSK - Gjengis i stikkordsformRapporten og vedleggene ligger i mappe vedlagt.
Forslag til endring i retningslinjene for OMSK- En del usikkerhet rundt dette punktet.
Noe har vært diskutert i gruppene og noe ikke. Tas med til gruppene og tilbake til
området på neste møte.
Sette opp en møteplan for omsk møter i 2018- Nestleder la frem forslag på fastsatte
møter ut året 2018; Datoer er: 22/4, 24/6, 26/8, 21/10, 9/12. Alle møter har
klokkeslett 11-14.
Tilbakemelding fra Byåsen Basic Fredag på forslaget om endring på “Rettningslinjer
for omsk”; Saken går videre til neste møte
Konventkomite forslår og droppe områdemøte på konventet i Juni; Ikke tatt noen
beslutning.
5. Saker til OMSK fra/til Regionen- Gjengis i stikkordsform herRapporten og vedleggene ligger i mappe vedlagt
1) Ekskludering av institusjoner/org. fra NA treff, konventer, møter ol. Les
invitasjon til Bragdøya- OMSK har ikke mottatt denne invitasjonen. Gsr best

2)
3)
4)
5)

6)

sette seg inn i denne saken og ta med dette til gruppene sine og komme med
tilbakemelding til OMSK til neste møte. Les rapport til RKM.
Godkjenning av retningslinjer FU- Ta med tilbake til gruppene og kom med
tilbakemelding til OMSK.
Godkjenning av retningslinjer oversettelsekomiteen- Ta med tilbake til
gruppene og kom med tilbakemelding til OMSK.
Vipps-rutine forslag- Ta med tilbake til gruppene.
Sak fra delegatene- Ta med videre til gruppene sakene om arbeidstitler i CAR
rapporten. Alle grupper skal velge 2 av dem følgende temaene og
videreformidle dette til OMSK/RKM. Gsr bes sette seg inn i dette dokumentet
og gi tilbakemeldinger.
Anmodning fra Regionen at det blir lagt ut på møtelister på NA norge.org når
gruppene har gruppesaksmøte. Før-Etter.

6. Oppdatering av kontaktliste. Kontaktliste er oppdatert.
7. 12.Trinns frivillige. Liste er oppdatert
8. Sende penger videre i strukturen. Vi sender videre 6705,- til Regionen.
9. Saker fra forrige møte- 3/12-18-FU besøk for opplæring i ny OR struktur.
Gruppene i trondheim har allerede hatt en runde på dette.
10. Eventuelt og evaluering av møte;
Tilbakemeldig på at NA Ålseund er lagt ned. Det kom som et lite sjokk. Hva har
skjedd?
Møre & Romsdal ber området om hjelp til å holde ting i gang. OR arbeid osv..
Veldig godt med et områdemøte for å holde ting i gang. Mange nye spennende
saker og arbeid for fremtiden. Vi har et ønske om å møtes så vi kan ha mere
effektivt møte.

Neste møte: 22/4-18 kl 11-14. Møtes i trondheim

