
Referat fra OMSK møte skype 24.06.2018 

Møteplan 2018:   2/9 Molde treffet, 21/10 Trheim, 9/12 Molde. Alle møter har 

klokkeslett 11-14. 

 

Kontonummer:4202.51.36904 

 

Tilstede:  Nestleder, RKM, Avtroppende Konventleder, 1 observatør 

Grupper i område Midt: NA Byåsen Basic Mandag- GSR ikke tilstede , NA 

Trondheim - GSR ikke tilstede, NA Byåsen/Sverresborg Fredag - GSR Tilstede, NA 

Early Morning- GSR ikke tilstede, NA Stjørdal-Vara GSR Tilstede, NA Namskogen- 

GSR Ikke tilstede, NA Molde - GSR Tilstede. 

 

Agenda til møtet: 

Presentasjonsrunde, Godkjenning av agenda- Godkjent, Vi tok en stille stund,  

Nestleder leste ”visjon for NA tjeneste”, Tradisjonene opplest og 5 konsept opplest.  

6 konsept og deling av sin forståelse leses av GSR Byåsen Fredag på neste møte 

2/9 

1.  Spørsmål og kommentarer til rapporter 

NA Byåsen Basic sin GSR sier mangler rapport. RKM beklager mangel på rapport. 

Innsendes i ettertid og legges ved referatet. Nestleder stilte spørsmål om rapport fra 

Byåsen mandag hvor de skal ha sendt 1000kr direkte til Regionen. Det er ikke riktig 

og hoppe over Området i økonomiske saker selv om OMSK står uten kasserer. Det 

er gruppene som må sørge for å få inn nominerte til å ta verv i området. Les sak 1 

fra OMSK. 

2.  Økonomisk status : NA OMSK Driftskonto:  kr 19 692,71  NA OMSK 

Konventkonto: kr 10860,13 

3.  Ledige verv: Det ble valgt ny leder og Nestleder i OMSK 

 

 

a. Kasserer -  

b. Vara kasserer -  

c. Vara sekretær -  

d. Vara Rkm - 

 

 

4.  Saker fra/til OMSK -  



Sak 1. Ønsker vi fortsatt å ha et Område i Midt? Forslag fra Nestleder: Gå tilbake til 

fysisk å møtes å avholde møtene?  Vi ønsker fortsatt at OMSK skal bestå og vi 

trenger å fylle vervene og ufarliggjøre det å inneha verv i OMSK. Det har vært 

vanskelig å opprettholde møtene ifht teknisk utstyr og kunnskap generelt rundt 

Skype møtene. Vi besluttet  å holde møter annenhver gang i Molde og Trheim, samt 

ha OMSK møter på OMSK konvent i Juni og Molde treff i august. Det skal ved behov 

og etter avtale i forkant være mulig for enkeltpersoner med verv å følge møter på 

Skype om de blir forhindret i å møte.  

Sak 2. Brev fra NA Molde: Søknad lån av midler til Treffet Sinnsro på fjellet 31 aug - 

2 sept- 18. Ut fra oversikt lagt inn av avgått kasserer, ser vi at vi har et overskudd. 

På bakgrunn av dette innvilges søknaden. Utbetaling av pengene må skje etter 

avtale med Kasserer i Konventkomiteen og kasserer i Treffkomiteen NA Molde. 

Sak 3. Forslag om endring av møtetidspunkt i august fra 26/8 til 2/9 til søndag på 

treffet. Vedtatt. Neste møte i OMSK blir 2/9 i Molde (Eventyrlige Skaret) 

5.  Saker til OMSK fra/til Regionen 

Rapport fra RKM ligger vedlagt i Referat 2018 mappen 

6.   Oppdatering av kontaktliste. Oppdatert 

7.   12.Trinns frivillige. Ingen endring 

8.   Sende penger videre i strukturen. Vi sender ikke penger pga mangel på 

kasserer. 

9.   Saker fra forrige møte- Forslag til endring i retningslinjene for OMSK- Blir satt 

opp som sak til neste OMSK møte 2/9. Blir avgjort med simpelt flertall.En del 

usikkerhet rundt dette punktet. Early morning støtter endringsforslaget. 

Tilbakemelding fra Byåsen Fredag- støtter ikke forslaget. Saken går videre til neste 

møte 

3/12-18-FU besøk for opplæring i ny OR struktur. Avventer til OR koordinator blir 

valgt inn i Regionen. 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. Avventer. 

10. Eventuelt og evaluering av møte;Et bra møte med ønske om en ny giv i 

området. Nå har vi leder i Molde og Nestleder i Trondheim og synes det er positivt 

for området vårt. Infosak: Byåsen fredag tar Gruppesaksmøteferie til august. 

 

 


