
Referat OMSK møte Trondheim 17/2-2019 
 
Møteplan : 28 april i Molde, 2 juni i Trondheim. 
 
Kontonummer:4202.51.36904 
 
Tilstede:  
Leder, Nestleder, Sekretær, Kasserer, Vara Kasserer, RKM, Vara RKM, Vara 

GSR Stjørdal, GSR Trondheim, GSR Molde, GSR Molde, GSR 
Byåsen Fredag, Sekretær OR-Møre&Romsdal, Nestleder 
OR-Trøndelag, Konventleder 
Nominerte til; OR-Trøndelag 
To observatører. 

 
 
Agenda til møtet: 
Presentasjonsrunde: 
Godkjenning av agenda og referat fra siste møte. Godkjent. 
Ta en stille stund 
Leste visjon for NA tjeneste. 
Leste Tradisjonene. 
Leste 9 konsept. Sekretær delte sin forståelse av konseptet. 
Torill deler sin forståelse av 10. konseptet på neste møtet. 
 
1.  Spørsmål og kommentarer til rapporter: 
Rapporten for økonomien for konventkontet til sommeren. 950 kr. er det totatale 
underskuddet på begge konventene i fjor. Trondheim gikk underskudd, mens Molde 
gikk med overskudd. Pr. i dag står det kr.. 10.000 på konventkontoen. 
 
 
2.  Rapportering fra verv: 
RKM har manglet informasjon om vervet fra Regionen. 
 
3.  Økonomisk status :  
NA OMSK Driftskonto:  Kr.  20.779,71 



NA OMSK Konventkonto:  Kr. 10.000,87 

Viktig at gruppene forstår viktigheten av å sende 7. tradisjon til OMSK. 
Hvis noen har økonomiske problemer med å sende sin GSR til områdemøtet kan 
Skype benyttes. 
 
4.  Ledige verv 
Vara sekretær – Ingen nominerte 

OR leder Trøndelag – 1 nominert. 
Den nominerte introduserte seg selv og svarte på spørsmål. 
Avstemming: 3 i mot, 1 for. - Ikke valgt. 
 
5.  Saker fra/til OMSK. 
Sak 1. Budsjett 2019 legges fram av kasserer. 
Kasserer la fram forslag til budsjett 
Budsjettet er nøkternt satt opp og speiler det faktiske utgiftene til området. Det er 
derfor viktig at alle gruppene kjenner på gruppesamvittigheten og videresender 7. 
tradisjon videre til området. 
Budsjettoverskridelse ifb. OR-Trøndelag på kr. 1000. Vedtatt enstemmig at det 
betales ut. 
Komiteene må sørge for at budsjettene holdes. Likens at komitemedlemmene 
forholder seg til komiteene. 
Budsjettet godkjent med 3 stemmer for, 0 stemmer mot (1 GSR fratrådte møtet før 
behandling av saken. 
 
Sak 2. Omsk konvent. Det skal besluttes i området om det blir konvent 2019. 
Fra gruppene: Forslag om endring til februar. 
Servisevillighet fra Molde og Namsskogan. 
Når konventkomiteen har besluttet at de kan arrangere konvent er det uheldig at det 
regnes som avgjort før det behandling i OMSK. 
Redegjørelse fra konventleder om arbeidet så langt. Konventkomiteen mener at de 
har ressurser for å avholde et konvent. 
Vedtatt 3 for at vi skal ha konvent i Trondheim i år. 
GSR tar med tilbake til gruppen om fremtidige konvent i vinterhalvåret. 
 
6.  Saker til OMSK fra/til Regionen-  



 
RKM og vara RKM rapporterte fra Regionsmøte 9/2-2019. 
 
7.  Oppdatering av kontaktliste. 
8.  Oppdatering av 12.Trinnsfrivillig liste. 
9.  Sende penger videre i strukturen 
 
10. Saker fra forrige møte. 

- Forslag til møteplan 2019: 
Vedtatt videre plan på møter: 
02.06 Trondheim 
25.08 Molde 
20.10 Trondheim 
08.12 Molde 

  
- OMSK konvent 2019 

Gruppene må ta standpunkt. Service-villighet vil være avgjørende. GSR tar 
det med tilbake til gruppene. 
Endelig bestemmelse tas på neste OMSK møte i februar. 
Saken behandlet som egen sak 
 

- Invitere FU til området vårt etter neste regions møte i februar 2019. 
Enige om å bestille FU til Trondheim for å ha møte/kurs på lørdag 16. februar 
i forbindelse med OMSK møte 17. februar. 
Vara RKM kontakter FU og undersøker om det lar seg gjør. 
Workshop avholdt lørdag 16.02.19 
 

11. Eventuelt og evaluering av møte 
Enighet om et fint møte og FU-seminar. Ei flott helg. 
 
 
 
 
 
 
 


