
Områdemøte 02.02.2019 
 

Tilstede: Leder, kaffekoker, 2 gruppesaksrepresentanter (GSR), 1 observatør 

Konsepter og tradisjoner lest 

Observatør leste konsept 2 

GSR Drammen leser konsept 3 på områdemøtet i Mars 

 

Kassererrapport – januar 2019 

 

Saldo pr. 31.01.19        Kr. 5.682,27 

Omkostninger        Kr. 125 

 

Utbetalinger januar 

04.01.19 Husleie, 12 områdemøter    Kr. 1.200 

07.01.19 Litteraturregning     Kr. 685 

 

7.tradisjon for januar 

28.01.19 NA Hokksund      Kr. 5.000 

 

Saldo pr. 31.01.19 for underkomiteene 

HI         Kr. 2.157 

OI         Kr. 300 

Aktivitetskomiteen       Kr. 638,50 

 

Saldo totalt        Kr. 8.777,77 

Midlene som ikke ble brukt i 2019 er ført tilbake til område. 



Disse er bokført i banken pr. 04.01.19 med rentedato 04.01.19 

Midlene som ble tilbakeført er: 

HI         Kr. 900,12 

OI         Kr. 735,37 

Aktivitetskomiteen       Kr. 638,83 

Rapport leder februar 2019 

Siden forrige områdemøte har jeg skrevet og arkivert referatet fra møtet i januar.  Jeg har også 

skrevet dagsorden. 

Nå som det er et nytt år har jeg vært i dropboxen og laget ny mappe med undermapper for 2019. 

Dere som lagrer dokumenter i dropboxen – pass på at dere legger de i mappa for 2019. På det 

administrative tjenermøtet vi hadde bestemte at vi nå skulle legge ut referat og dagsorden på 

nanorge.org selv om vi ikke har sekretær. Jeg har derfor, om noe seint, sendt disse til webmaster og 

bedt ham om å legge ut dette for oss. 

Jeg har mottatt «A guide to local service»-heftet. De GSRene som har fått velkomstpakke uten dette 

heftet kan få dette nå.f 

Ellers har jeg vært igjennom mailboksen. Fortsatt ingen saker. 

Det er ellers en sak jeg vil ta opp. På forrige områdemøte fikk vi en stor sak fra NA 

Drammensgruppa. Jeg har gått og kjent på at jeg som leder ikke bidro til at saken ble behandlet på 

en skikkelig måte. Det er vår jobb som serviceorgan å tjene gruppene, og alle gruppene i vårt 

område har krav på å bli tatt seriøst. Jeg føler at jeg som leder ikke bidro til et godt klima for dialog 

og debatt. Dette er jeg utrolig lei meg for, og vil derfor komme med en unnskyldning til 

Drammensgruppa. Jeg tar dette som en påminnelse om at jeg som leder først og fremst er ordstyrer, 

og ikke skal mene så mye. Jeg foreslår at vi tar en selvransakelse på dette under punktet for særskilt 

selvransakelse. Hvis vi kommer fram til at saken ble uriktig behandlet foreslår jeg at vi tar den opp 

igjen. 

IKS Leder 

 

Grupperapporter: 

  NA2000 Vikersund melder et snitt på 10-12 på sine tilfriskningsmøter, det 

var 3 medlemmer på sist arbeidsmøte og etter husleie på 1500,- og 

litteraturregning er betalt står det 2765,- på konto. Kunngjør at det vil være 

innledermøte m/ kakesøndag 3.mars og alle er velkomne. Sak blir fremmet, 

se under punktet «eventuelt». 



Drammensgruppa melder at sist hovedarbeidsmøte var det 11 medlemmer 

tilstede og økonomi er 30 000,-. Melder at søndagsmøtet og torsdagsmøtet 

er åpnet igjen. Sak om telefonliste ble nedstemt og Vipps oppretholdes. 

Særskilt selvransakelse 

Måten saken fra Drammensgruppa ble behandlet på under områdemøte i januar:  

-Saken ble stor og komplisert så usikkerheten om hvordan vi kan «angripe» saken. Usikkerhet 

forholdet Område-Drammensgruppa. Vekte mye følelser. Bra med engasjement, men vi må ta 

vare på hverandre. Vanskelig å ta stilling pga mye rykter. Sannheten forvrenges. Hvorfor ikke ta 

med spørsmålene til Region? Ingen tar avgjørelser på individnivå. Hvorfor fokusere på ordlyd? 

Kanskje nye tjenere ser det på en ny måte/ nytt syn. Vi trenger å gjøre det enkelt. La saken gå 

videre.  

Hvorfor diskutere saken her nå når vi ikke får tatt saken videre til Region siden ikke  

Regionskomitemedlem (RKM) skal på regionsmøtet i februar? Vi trenger å legge egne meninger 

tilside. Vi har retningslinjer å følge. Det ble sist tatt en avgjørelse på sakens ordlyd. Saken er da 

strengt tatt avgjort. RKM skal ta med områdets saker til Region, ikke drammensgruppa sine saker. 

Veldig bra at leder tar selvkritikk om håndteringen av saken på sist områdemøte. 

Konklusjon:  

Det settes opp som en sak til neste områdemøte som er 2.mars. Leder setter seg inn i 

retningslinjer på spørsmål kontra sak. 

Dagsorden 

VALG:  

Det var en villig til å ta verv som kaffekoker men manglet å ha nominasjon fra sin hjemmegruppe. 

SAKER: 

4.a. Ny trinnguide 

Kunne vært godt med «nye» trinn for å komme seg videre etter mange runder med 

eksisterende trinnguide. Kanskje vi kunne jobbet med Tradisjoner og Konsepter? 

Forståelsen av disse er viktig for å gjøre service i strukturen. Avstemming: 2 for, 

enstemmig vedtatt 

4.b. Skal vi sende en representant til regionsmøtet i februar? 

Det var ingen synspunkter i saken. Avstemming: 1 for, 1 imot. 

Sak går videre til neste møte 2.mars 

EVENTUELT 

A: Nedleggelse av område øst 2: 

Det er stor mangel på villighet til å ha verv i området vårt og slik har det vært i lengre tid 

nå. Vanskelig sak å ta stilling til, konsekvensene kan bli positive med en nedleggelse men 

det kan også få store negative konsekvenser. En sak med 2 sider.  



Saken er på blokka og vil bli lagt ved dagsorden til områdemøte 2.mars. 

Ikt referent 


