Referat
OMSK møte 22.04.2018
Møteplan 2018: 22/4, 24/6, 26/8, 21/10, 9/12. Alle møter har klokkeslett 11-14.
Kontonummer:4202.51.36904
Tilstede: 13 stk
Grupper i område Midt: NA Byåsen Basic Mandag-Gsr tilstede, NA Trondheim-Gsr
ikke tilstede, NA Byåsen/Sverresborg Fredag-Gsr tilstede, NA Early Morning-Gsr
tilstede, NA Stjørdal-Vara Gsr tilstede, NA Namskogen-Gsr ikke tilstede, NA MoldeGsr ikke tilstede.
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 4, Vara Gsr NA stjørdal ansvarlig. 5 konsept leses av Leder OR
Trøndelag på neste møte 24/6.
1. Spørsmål og kommentarer til rapporter; “Det blir nevnt at rapportene er
mangelfulle og manglende”. Vi tar det videre som sak.
2. Økonomisk status : NA OMSK Driftskonto: 18 692,71,- NA OMSK
Konventkonto: 9 692,50,3. Ledige verv:
a. Leder b. Nestleder - (siste møte juni)
c. Kasserer d. Vara kasserer - (gått av pga helsemessige årsaker)
e. Vara sekretær - ( Jan Inge nominert fra NA Molde)
f. Vara Rkm 4. Saker fra/til OMSK Gjengis i stikkordsform- Rapporten og vedleggene ligger i mappe vedlagt;
NA Byåsen fredag - leiekontrakt

Gsr ga ordet til Leder OR-Trøndelag. Leiekontrakten var oppsagt, utgått i 2107. Vært
nøkkelkort på avveie, kanskje? Omsk har leid det lokalet. Dette er ikke området klar
over. NA byåsen fredag har skrevet ny leiekontrakt, for bruk til gruppemøter. Bruk og
leie av møtelokaler skal tas i gruppene. Om underkomiteer av område midt trenger
lokaler skal dette tas på områdemøter og avtales her.
Forslag til endring i retningslinjene for OMSK- En del usikkerhet rundt dette punktet.
Tilbakemelding fra Byåsen Fredag- støtter ikke forslaget. Saken går videre til neste
møte. Saken går fortsatt videre...
5. Saker til OMSK fra/til RegionenGjengis i stikkordsform her- Rapporten og vedleggene ligger i mappe vedlagt
1. Ekskludering av institusjoner/org. fra NA treff, konventer, møter ol. Les
invitasjon til Bragdøya2. Godkjenning av retningslinjer. Tilbakemeldinger fra NA Molde, NA Byåsen
Fredag. Går videre
3. FU-Godkjenning av retningslinjer oversettelsekomiteen- Tilbakemeldinger fra
NA Molde, NA Byåsen fredag. OK
4. Vipps-rutine forslag- Tilbakemelding NA Byåsen fredag, Ble diskutert og vi fikk
en bedre forståelse rundt dette på møtet.
5. Sak fra delegatene- NA Byåsen fredag, NA Molde har oversendt forslaget til
RKM. Sak har blitt sendt videre til delegat fra rkm, delegat var veldig fornøyd
og takket alle gruppene i omsk.
6. Anmodning fra Regionen at det blir lagt ut på møtelister på NA norge.org når
gruppene har gruppesaksmøte. Før-Etter. Gruppene er informert på nytt.
6. Oppdatering av kontaktliste. Oppdatert
7. 12.Trinns frivillige. Christine ønsker å stå på listen. Oppdatert
8. Sende penger videre i strukturen. Vi sender ingenting videre nå
9. Saker fra forrige møte- Forslag til endring i retningslinjene for OMSK- En del
usikkerhet rundt dette punktet. Tilbakemelding fra Byåsen Fredag- støtter ikke
forslaget. Saken går videre til neste møte
3/12-18-FU besøk for opplæring i ny OR struktur. Gruppene i Trondheim har hatt en
gjennomgang av dette. Vi avventer info fra neste regionmøte. Vi må prøve å holde
interesse og oppdatert rundt dette i or-panelene. Samarbeid.
10. Eventuelt og evaluering av møte;

-Info fra leder; Gsr Stjørdal, har tatt opp div saker som han ønsker at området
skal ta seg av. Disse har kommet på tekstmelding og han har presentert seg
som GSR for stjørdal. Vi diskuterte dette rundt bordet, og vi blir enig om at
Vara GSR stjørdal tar dette videre med Stjørdalsgruppa.
-Leder informerer om og rundt verv i området og GSR vervet. Sekretær leser
opp fra heftet NA gruppen- Gsr vervet
-Leder treff molde: Treff i Molde; Eventyrlige skaret 31/8- 18
-Evaluering; Veldig fint å møtes ifht møter.
- 7.Tradisjon på områdemøter??
Neste møte; Se toppen av referatet.

