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Presentasjonsrunde 

Leder: Til stede. 

Nestleder: Ikke til stede. 

Sekretær: Ikke til stede. 

Varasekretær: Til stede.  

Kasserer: Til stede.  

Varakasserer: Til stede. 

OMSK: RKM + Vara-RKM til stede.  

OSSK: RKM + Vara-RKM til stede.  

OØSK: RKM + Vara-RKM til stede. 

OØSKII: Ikke til stede. 

OVSK: Ikke til stede. 

ONSK: Ikke til stede. 

Delegat: Til stede. 

Varadelegat: Til stede.  

2. Varadelegat: Til stede. 

FU-komiteen: Leder til stede.  

Litteraturkomiteen: Leder til stede. 

Telefonkomiteen: Leder til stede. 

Webkomiteen: Ingen representanter til stede. 

Oversettelseskomiteen: Ingen representanter til stede. 

OR-komiteen: Ingen representanter til stede. 

I tillegg var det kaffekoker og to observatører til stede. 

Referat fra møte i NA Regionen Norge 9. februar 2019 
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Stille stund for å minne oss på hvem vi tjener. 

 

12 tradisjoner og 12 konsepter  

- ble lest. 

Visjonen for service  

- ble lest. 

Er det noen som har noe å lese eller framføre?  

- FU påpekte at alle som tjenestegjør må få tilgang på mail. 

- «Bare for i dag» ble lest. 

Post/Mail: 

- Ingenting å bemerke. 

Gjennomgang og godkjenning av agenda: 

- Én (1) sak under eventuelt: OØSK ønsker å vite hva som sto i brevet fra 

en institusjon til Regionen/OSSK og hvordan saken ble håndtert. 

- Sak 2, ordlyden på saken tar FU og delegatene seg av i samarbeid med 

World Board. 

- Loggføring fra Juni 2018 er feil angående leder/nestler OR-koordinator. 

Dette skal korrigeres til to (2) OR-koordinatorer. 

- Sak 10 ble delt opp som to (2) individuelle saker med endring av ordlyd. 

- Sak 13 ble delt opp som to (2) individuelle saker med endring av ordlyd. 

 

Referat fra forrige møte: 

- ingen kommentarer. 

Selvransakelse: 

- Ingen selvransakelse. 
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Rapporter: 

- Litteraturkomiteen rapporterer om at skatteetaten kan ikke se at NAs 

litteraturkomite trenger å betale mva. 116000,- har blitt overført til 

regionen. 

- Korrigering fra FU: Feilinformasjon i rapporten. Poolmedlem fra OMSK blir 

med på workshop i Trondheim. 

- OSSK rapporterer om at Bragdøya ikke blir avholdt i år. Viser til rapporten 

fra området med forklaring på hvorfor. 

- Telefonkomiteen ville legge til at de trenger folk som 12. trinnsfrivillige. 

 Ta kontakt på mail telefon@nanorge.org. 

- Delegat synes at OSSK opptrer kritikkverdig i å rapportere om saker som 

ikke går gjennom i området deres. Viser til saken som handler om 

mistillit. 

 

VALG Region Norge:  

Leder: Ingen kandidater. 

Kasserer: Varakasserer stiller til valg – enstemmig valgt. 

Kasserer Litteratur: Ingen kandidater. 

Leder Servicekonf: Ingen kandidater. 

Leder ECCNA: Ingen kandidater. 

Leder Web: Ingen kandidater. 

OR koordinator: Ingen kandidater. 

 

 

 

 

 

mailto:telefon@nanorge.org
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Saker: 

1. Budsjett 2019 
Alle betrodde tjenere i regionen er oppfordret til å sende inn sine 
budsjetter, samt å se på budsjettforslaget som er sendt ut før møtet, 
slik at vi kan få mulighet til å godkjenne budsjettet. 
 

Kommentarer: 
Kasserer: OR har ikke fått levert inn budsjett. Dette vil bli ettersendt 
RKM’ene. 
OSSK: Underkomiteer bør ta opp ekstra reiser som enkeltsaker. 
OØSK: Budsjettet kom litt seint så alle gruppene i området har ikke fått 
sett på dette. Ønsker også at kun inntekt fra Litteratur står oppført i 
budsjettet. 
OMSK: Ser forandringer fra forrige budsjett, så er positive. 
Delegat: Rettelse på utgiftene fra delegatene. 
 
For: OS, OØ, OM. 
Mot: 
Avstår: 
 
Beslutning: Konsensus, godkjent. 

 

2. Ny trinnguide 
Sak fra NA Regionen Norge til World Service Conference (WSO) 2020. 
Utarbeide ny trinnguide for NA medlemmer som har jobbet seg 
gjennom «Anonyme Narkomane – veiledninger til trinnarbeid» og som 
ønsker å komme videre i trinnarbeidet. 
 
Kommentarer: 
Ordlyd tar FU og delegatene seg av i samarbeid med World Board. Skal 
deretter tas til regionen før den sendes til World Board. 
 
 Beslutning: Godkjent. 
 

3. Sak fra Oversettelseskomiteen: 
Ordet «ideell» (non profit) er tatt ut av NA Norges litteratur og 
innledningskortene. 
I NAs norske litteratur finnes det derfor ingen referanser til at vi er en 
"non profit" organisasjon lenger. F.eks. er setningen “NA is a nonprofit 
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fellowship or society of men and women for whom drugs had become a 
major problem.” oversatt til: "NA er et fellesskap eller forening av 
menn og kvinner for hvem rusmidler hadde blitt et hovedproblem". 
Det at vi i NA en non profit organisasjon synes Oversettelseskomiteen 
er en så viktig del av NAs budskap at de ønsker å få regionens 
godkjennelse til å endre dette i NA Norges litteratur. 
 
Kommentar om at non profit er dekkende. 
 
For: OS, OØ, OM. 
Mot: Ingen. 
Avstår: Ingen. 
 
Beslutning: Konsensus, godkjent. 
 

4. Sak fra OØSK: 
Ønsker tillatelse og lisens fra NAWS til å lese inn lydbøker. 
 
Kommentarer:  
OØSK melder om at lisensen allerede er blitt gitt dem av 
Oversettelseskomiteen. 

 
5. Sak fra ONSK: 

Innhenting for servicevillighet til Telefonkomiteen uten kvalitetssikring 
fra gruppene og området. 
 
Kommentarer:  
OSSK: Stiller oss bak en kvalitetssikring via grupper eller området. 
Telefonkomiteen: Kvalitetssikringen vi allerede har fungerer greit. Vi 
ønsker opplæring av tjenestevillige. Stiller seg bak det områdene 
kommer fram til. 
Leder: delte litt av sin erfaring fra telefonkomiteen. Dette gjelder erfaring 
med de 12. trinnsfrivillige og telefonvakt. 
 
Beslutning: Saken går videre til neste gang. 
 

6. Sak fra FU: 
Hvordan forholder vi oss til reklamen fra Kirkens Bymisjon? 
Reklamen som ble sendt under TV-aksjonen 2018 for Kirkens Bymisjon. 
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Kommentarer: 
FU: leste opp deler av et brev komiteen har fått. 
OSSK: ikke så mye som vi kan gjøre, uten å informere medlemmene våre. 
Delegat: Noen selger effekter som ligner våre medaljonger. 
OMSK: Intensjonene er sikkert gode. Vi må informere våre medlemmer 
bedre via grupper etc. 
OØSK: Vi kan oppfordre Kirkens Bymisjon til å ikke bruke våre symboler. 
 

7. Regnskap 2018 
Godkjennelse av regnskap for NA Regionen Norge 2018. 
 
Kommentarer: 
OSSK: Ønsker et mer oversiktlig regnskap og et sammenlignbart budsjett 
lagt ved der avvik blir kommentert. Hva er nullstilling? 
Telefonkomiteen: Har prøvd å komme ajour i forhold til nullstilling etc. 
Varadelegat: Malen som er blitt laget tidligere blir anbefalt å bruke. 
OØSK: Har ikke fått sett på regnskapet. Støtter OSSK i forslaget deres. 
Delegat: Mangler detaljer i regnskapet. Anbefaler bruk av mal som 
varadelegat foreslår. 
FU: Ber RKM’ene bør ta mer ansvar i god tid før områdemøtene. Bør 
snakke mer seg i mellom. 

- Avgående kasserer takker for alle tilbakemeldinger. Forklarer litt 
om utfordringer ved posteringer. 

OSSK poengterer at agenda, rapporter etc skal komme ut i riktig tid. 
FU: oppfordrer områdene å sende inn rapporter i god tid. Agenda, saker 
og vedlegg må komme ut i god tid. 

 
Beslutning: Vil ha nytt regnskap med posteringer, avvik i forhold til 
budsjett og forklaring av postene. 
Skal legges ut på nanorge.org. 

 
8. Sak fra Litteraturkomiteen: 

Godkjenning av retningslinjer for Litteraturkomiteen: 
 
Kommentarer: 
OSSK, OMSK og OØSK synes retningslinjene ser bra ut. 
 
Beslutning: Konsensus, godkjent. 
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9. Sak fra OSSK: 

Sak angående saker i EDM: 
Vi ønsker at EDM må komme med sakene på agendaen på en måte som 
gjør det enkelt for medlemmene å forstå saken. Delegaten skal 
tydeliggjøre saken ytterligere dersom det er behov for dette. Sakene 
skal på regionens agenda slik at gruppene kan komme med sin 
innstilling til RKM’ene før regionsmøtet. 
 
Kommentarer: 
OSSK: Lurer på hvordan delegaten ser på dette? 
Delegat: Oppfordrer gruppene eller områdene til å ta med saker til dem 
slik at de kan ta de med til EDM. 
EDM har ingen agenda som kommer ut i forkant, det er et forum. Saker 
kan tas med til regionene dersom delegatene ønsker dette. Vil fortsette å 
rapportere enkelt og utfyllende fra EDM. 
FU: Konsensus fungerer annerledes i EDM. Det blir brukt mye tid på 
fellesskapsutvikling. 
2. Varadelegat: Hadde noen spørsmål angående hvordan konsensus i 
EDM fungerer. 
- Litt diskusjon og informasjon om strukturen i NA. EDM har fått 
stemmerett som sone i WSC. 

 
10.Sak fra OSSK: 

Sak angående pengehåndteringen i NA Regionen Norge: 
a) Ordlyden endres: 
Vedtak fra 2015 angående reservebeholdning spesifiseres. Regionen 
skal ha en hovedkonto, dette er kontoen hvor reservebeholdningen 
skal holdes igjen. 250000,- Alt utbetales. 
 
Kommentarer: 
Avgående kasserer: Hadde vi fulgt det vi har av retningslinjer hadde vi 
unngått mange problemer. Overlater ansvaret til ny kasserer. 
OSSK: Vi ble oppfordret til å ta dette som en sak på forrige regionsmøte. 
Vil bare ha noen klargjøringer sånn at økonomien er trygg. 
Varadelegat: Vi kan endre summen på hva vi skal beholde selv, og hva 
som skal videresendes. F.eks. 250000,- 

- Diskusjonen går litt frem og tilbake. 
Litteraturkomiteen: Synes nullstilling av budsjettet fungerer tungvint. 
Delegat: RKM’ene har hovedansvaret for NAs midler. 
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Kasserer: Foreslår at summen bør være 250000,- i stedet for 125000,- og 
at hele budsjettet for året blir utbetalt til tjenestekomiteen og 
underkomiteer. 
 
For: OMSK, OØSK, OSSK. 
Mot: Ingen. 
Avstår: Ingen. 
 
Beslutning: Konsensus, godkjent. 
 
b) Ordlyden endres: 
Litteraturkomiteen skal jevnlig overføre overskudd etter evne til 
Regionen. 
Beholdningen i litteraturkomiteens konto skal ikke innregnes som en  
del av regionens beholdning. Kasserer skal ha et spesielt fokus på 11. 
konsept og de anbefalinger som ligger i dette konseptet. 

 
Kommentarer: 

- Diskusjon rundt dette.  
- Avtroppende kasserer og delegat er redd for at Litteraturkomiteen 

kan havne «på siden» av regionen.  
OSSK: mener vi må ha samme tillitt til Litteraturkomiteen som vi har til 
de andre underkomiteene. Litteraturkomiteen skal ha godkjent budsjett i 
regionen akkurat som før. 
Kasserer: ser ingen problemer med dette. 

 
For: OSSK. 
Mot: Ingen. 
Avstår: OØSK, OMSK. 

 
Beslutning: Saken er utsatt til neste gang. 
 

11. Sak fra OØSK: 
OØSK ønsker at Litteraturkomiteen har med en oppdatering på hvert 
regionmøte med opplysninger om hvor mye det er solgt for, hva er 
sendt videre, kassabeholdning.  
OØSK ønsker også at penger sendes videre fortløpende, slik at 
pengeflyten ikke stopper opp. 
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For: OSSK, OØSK, OMSK. 
Mot: Ingen. 
Avstår: Ingen. 
 
Beslutning: Konsensus, godkjent. 
 

12. Sak fra OØSK: 
OØSK ønsker en oppdatering av økonomien på hvert regionmøte med 
opplysninger om hvor mye som har kommet inn av 7. tradisjon, hva har 
kommet inn fra litteratur, hva og hvor mye har gått ut, samt 
kassabeholdning. 
 
For: OØSK, OMSK, OSSK. 
Mot: Ingen. 
Avstår: Ingen. 
 
Beslutning: Konsensus, godkjent. 
 

13. Sak fra OØSK: 
a) OØSK ønsker en regional NA Facebook side slik at vi kan nå ut til 

flere.  
 
Kommentarer: 
FU: Ønsker at OR er til stede for å uttale seg om dette. 
Telefonkomiteen: Har vært i kontakt med NA Sverige der de viser til at de 
har hatt en betydelig økning av henvendelser der. 
OSSK: Viser til at NAWS har lagt ned sin facebook-side, og leser en 
anbefaling i OR-håndboka s. 92, der det anbefales at vi bør holde oss 
unna gratistjenester på web. 
OØSK: Leser fra rapporten til webkomiteen der de anbefaler bruk av 
egen hjemmeside. Vil gjerne ha OR til stede og høre med dem. 
OMSK: Ønsker saken videre. 
Delegaten: har sendt spørsmålet videre til NAWS. 
 
For: Ingen. 
Mot: OSSK 
Avstår: OØSK, OMSK. 
 
Beslutning: Saken går videre til neste gang. 
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b) OØSK ønsker en info-flyer om møtene som ligger på nanaorge.org 
slik at info fra NA utad blir lik. På flyer kan det da være mulig at hver 
enkel gruppe side skriver inn sin adresse. 

 
Kommentarer: 
OØSK: Ønsker at man kan gå inn på nanorge.org og printe ut en 
plakat/flyer for NA med møteadresse. 
Varadelegat: Viser et eksempel fra hvordan dette gjøres i Sverige. 
Litteratur: Vi lever i en annen tid nå, så kanskje et mer moderne 
alternativ? 
Varadelegat: Det ene utelukker ikke det andre. Til stede på nett, 
legekontor etc. Gjøre oss synlige. 
OMSK: Vi bør ha det likt i hele landet.  
Leder: Vi har visittkort som er like, derfor bør også NA synes likt ut over 
hele landet. 

 
Beslutning: Saken går videre til neste gang. 
 

14. Sak fra OØSK: 
Til Webkomiteen: 
OØSK ønsker at møtelistene (beskrivelsene) står på engelsk slik at de 
som ikke kan norsk kan finne fram og se hva slags møte det er. 
 
Kommentarer: 
Telefonkomiteen: Rapporterer om at flere etterlyser engelsk nettside. 
OØSK: Viser til rapport fra webkomiteen der de ser det som en 
omfattende økonomisk løsning, de foreslår å bruke Google Translate. 
OSSK: Er positive til dette forslaget, men må vite kostnaden. 
Litteraturkomiteen: Skal alt oversettes, eller er det møtebeskrivelsene 
som skal oversettes? 
Leder: Viser til at kanskje gruppene kan sende inn et ekstra notat på 
engelsk for å forenkle jobben for web. 
Varadelegat: Bekrefter at det er møtebeskrivelsene som ønskes å få 
oversatt til engelsk. 
  
Beslutning: Saken går videre til neste gang. 

 
15. Sak fra OØSK: 

OØSK synes det er en del uheldig språkbruk i rapporter og lignende i 
regionen. Vi er opptatt av hvordan vi behandler hverandre i 
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servicesammenheng og synes det er viktig å ha fokus på dette. Vi viser 
til tradisjon 12. 
 
Kommentarer: 
Leder leste 12. tradisjon. 
OSSK: RKM i område sør har tatt selvkritikk og prøver å ha en vennligere 
tone, men synes ikke dette er en sak, heller en oppfordring. 
Leder: kan FU lage en «mal» på rapporteringene?  
OØSK: Kan være utfordrende å ta opp saker, men prøver å gjøre det etter 
beste evne. Bekrefter at dette er en oppfordring til diskusjon, heller enn 
en sak. 

 Litteraturkomiteen: Vi må ha fokus på NAs beste.  
 Kasserer: Vi bør forsøke å være tiltrekkende i all tjeneste vi gjør. 
 

EVENTUELT: 

1. OØSK ønsker å få vite hva som sto i brevet fra en institusjon til 

Regionen/OSSK og å få vite hvordan saken ble håndtert. 

 

Kommentarer: 

OSSK: Tilbyr å gi all kommunikasjonen som har foregått på mail til 

områdene. 

OØSK: Ønsker at brevet fra nevnte institusjon blir lest opp. 

Leder: Forteller litt om sakens gang. 

- Saken blir diskutert. 

- Brevet fra institusjonen ble lest. 

OSSK: Viser til at område sør ikke ønsker institusjoner til Bragdøya. 

OMSK: Lurer på om dette er representativt for NA Norge? Bør komme 

som en sak en eller annen gang. 

Varasekretær: OSSK har tatt sitt ansvar i denne saken ved å ikke 

arrangere Bragdøya i år. 
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Saker videre til neste regionsmøte: 

1. Innhenting for servicevillighet til Telefonkomiteen uten kvalitetssikring 
fra gruppene og området. (Sak 5) 

2. Litteraturkomiteen skal jevnlig overføre overskudd etter evne til 
Regionen. 
Beholdningen i litteraturkomiteens konto skal ikke innregnes som en  
del av regionens beholdning. Kasserer skal ha et spesielt fokus på 11. 
konsept og de anbefalinger som ligger i dette konseptet. (Sak 10b) 

3. OØSK ønsker en regional NA Facebook side slik at vi kan nå ut til flere. 
(Sak 13a) 

4. OØSK ønsker en info-flyer om møtene som ligger på nanaorge.org slik 
at info fra NA utad blir lik. På flyer kan det da være mulig at hver enkel 
gruppe side skriver inn sin adresse. (Sak 13b) 

5. OØSK ønsker at møtelistene (beskrivelsene) står på engelsk slik at de 
som ikke kan norsk kan finne fram og se hva slags møte det er. (Sak 14) 
 

Selvransakelse angående NA-enhet til neste møte. 

Workshop begynner kl 10 på neste regionsmøte, 

og neste regionsmøte er i OØSKII 8. juni. 
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Verv i Regionen: 

 

 Verv Rusfritid Varighet Valgt Ledig fra   
A Leder 4 års rusfri tid 2 års varighet Ledig  
B Nestleder 3 års rusfri tid 2 års varighet Bjørnar 02.20 
C Sekretær 3 års rusfri tid 2 års varighet Lars E 10.19 
D Vara Sekretær 3 års rusfri tid 2 års varighet Ole G 02.20 
E Kasserer 4 års rusfri tid 2 års varighet Anders 02.21                  
F Vara Kasserer 3 års rusfri tid 2 års rusfri tid Ledig  
G Delegat 5 års rusfri tid 2 års varighet Cathrine        10.20 
H Vara Delegat 4 års rusfri tid 2 års varighet Jonas 06.20 
I 2. Vara Delegat 2 års rusfri tid 2 års varighet Trond 10.20 
J Leder Litteratur 3 års rusfri tid 2 års varighet Jens 10.19 
K Kasserer Litteratur 4 års rusfri tid 2 års varighet Ledig  
L Leder Web 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig  
M Leder Telefonkomite 3 års rusfri tid 2 års varighet Odd Bjarne 10.20 
N Leder Oversettelse 3års rusfri tid 2 års varighet Christin 10.20 
O Leder FU 3 års rusfri tid 2 års varighet Monica 02.20 
P Nestleder FU 3 års rusfri tid 2 års varighet Lena 10.20 
Q Leder Servicekonf. 3 års rusfri tid ad-hoc Ledig  
R Leder ECCNA 3 års rusfri tid ad-hoc Ledig  
S Leder NCCNA 3 års rusfri tid 2 års varighet Beate 06.19 
T OR koordinator 3 års rusfri tid 2 års varighet Johnny 10.20 
U OR koordinator 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig  
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	Kommentarer:
	Ordlyd tar FU og delegatene seg av i samarbeid med World Board. Skal deretter tas til regionen før den sendes til World Board.
	Beslutning: Godkjent.
	3. Sak fra Oversettelseskomiteen:
	Ordet «ideell» (non profit) er tatt ut av NA Norges litteratur og innledningskortene.
	For: OS, OØ, OM.
	Mot: Ingen.
	Avstår: Ingen.
	Beslutning: Konsensus, godkjent.
	4. Sak fra OØSK:
	Ønsker tillatelse og lisens fra NAWS til å lese inn lydbøker.
	Kommentarer:
	OØSK melder om at lisensen allerede er blitt gitt dem av Oversettelseskomiteen.
	5. Sak fra ONSK:
	Innhenting for servicevillighet til Telefonkomiteen uten kvalitetssikring fra gruppene og området.
	Kommentarer:
	OSSK: Stiller oss bak en kvalitetssikring via grupper eller området.
	Telefonkomiteen: Kvalitetssikringen vi allerede har fungerer greit. Vi ønsker opplæring av tjenestevillige. Stiller seg bak det områdene kommer fram til.
	Leder: delte litt av sin erfaring fra telefonkomiteen. Dette gjelder erfaring med de 12. trinnsfrivillige og telefonvakt.
	Beslutning: Saken går videre til neste gang.
	6. Sak fra FU:
	Hvordan forholder vi oss til reklamen fra Kirkens Bymisjon?
	Reklamen som ble sendt under TV-aksjonen 2018 for Kirkens Bymisjon.
	Kommentarer:
	FU: leste opp deler av et brev komiteen har fått.
	OSSK: ikke så mye som vi kan gjøre, uten å informere medlemmene våre.
	Delegat: Noen selger effekter som ligner våre medaljonger.
	OMSK: Intensjonene er sikkert gode. Vi må informere våre medlemmer bedre via grupper etc.
	OØSK: Vi kan oppfordre Kirkens Bymisjon til å ikke bruke våre symboler.
	7. Regnskap 2018
	Godkjennelse av regnskap for NA Regionen Norge 2018.
	Kommentarer:
	OSSK: Ønsker et mer oversiktlig regnskap og et sammenlignbart budsjett lagt ved der avvik blir kommentert. Hva er nullstilling?
	Telefonkomiteen: Har prøvd å komme ajour i forhold til nullstilling etc.
	Varadelegat: Malen som er blitt laget tidligere blir anbefalt å bruke.
	OØSK: Har ikke fått sett på regnskapet. Støtter OSSK i forslaget deres.
	Delegat: Mangler detaljer i regnskapet. Anbefaler bruk av mal som varadelegat foreslår.
	FU: Ber RKM’ene bør ta mer ansvar i god tid før områdemøtene. Bør snakke mer seg i mellom.
	- Avgående kasserer takker for alle tilbakemeldinger. Forklarer litt om utfordringer ved posteringer.
	OSSK poengterer at agenda, rapporter etc skal komme ut i riktig tid.
	FU: oppfordrer områdene å sende inn rapporter i god tid. Agenda, saker og vedlegg må komme ut i god tid.
	Beslutning: Vil ha nytt regnskap med posteringer, avvik i forhold til budsjett og forklaring av postene.
	Skal legges ut på nanorge.org.
	8. Sak fra Litteraturkomiteen:
	Godkjenning av retningslinjer for Litteraturkomiteen:
	Kommentarer:
	OSSK, OMSK og OØSK synes retningslinjene ser bra ut.
	Beslutning: Konsensus, godkjent.
	9. Sak fra OSSK:
	Kommentarer:
	OSSK: Lurer på hvordan delegaten ser på dette?
	Delegat: Oppfordrer gruppene eller områdene til å ta med saker til dem slik at de kan ta de med til EDM.
	EDM har ingen agenda som kommer ut i forkant, det er et forum. Saker kan tas med til regionene dersom delegatene ønsker dette. Vil fortsette å rapportere enkelt og utfyllende fra EDM.
	FU: Konsensus fungerer annerledes i EDM. Det blir brukt mye tid på fellesskapsutvikling.
	2. Varadelegat: Hadde noen spørsmål angående hvordan konsensus i EDM fungerer.
	- Litt diskusjon og informasjon om strukturen i NA. EDM har fått stemmerett som sone i WSC.
	10. Sak fra OSSK:
	Sak angående pengehåndteringen i NA Regionen Norge: a) Ordlyden endres:
	Vedtak fra 2015 angående reservebeholdning spesifiseres. Regionen skal ha en hovedkonto, dette er kontoen hvor reservebeholdningen skal holdes igjen. 250000,- Alt utbetales.
	Kommentarer:
	Avgående kasserer: Hadde vi fulgt det vi har av retningslinjer hadde vi unngått mange problemer. Overlater ansvaret til ny kasserer.
	OSSK: Vi ble oppfordret til å ta dette som en sak på forrige regionsmøte. Vil bare ha noen klargjøringer sånn at økonomien er trygg.
	Varadelegat: Vi kan endre summen på hva vi skal beholde selv, og hva som skal videresendes. F.eks. 250000,-
	- Diskusjonen går litt frem og tilbake.
	Litteraturkomiteen: Synes nullstilling av budsjettet fungerer tungvint.
	Delegat: RKM’ene har hovedansvaret for NAs midler.
	Kasserer: Foreslår at summen bør være 250000,- i stedet for 125000,- og at hele budsjettet for året blir utbetalt til tjenestekomiteen og underkomiteer.
	For: OMSK, OØSK, OSSK.
	Mot: Ingen.
	Avstår: Ingen.
	Beslutning: Konsensus, godkjent.
	b) Ordlyden endres:
	Litteraturkomiteen skal jevnlig overføre overskudd etter evne til Regionen. Beholdningen i litteraturkomiteens konto skal ikke innregnes som en  del av regionens beholdning. Kasserer skal ha et spesielt fokus på 11. konsept og de anbefalinger som ligg...
	Kommentarer:
	- Diskusjon rundt dette.
	- Avtroppende kasserer og delegat er redd for at Litteraturkomiteen kan havne «på siden» av regionen.
	OSSK: mener vi må ha samme tillitt til Litteraturkomiteen som vi har til de andre underkomiteene. Litteraturkomiteen skal ha godkjent budsjett i regionen akkurat som før.
	Kasserer: ser ingen problemer med dette.
	For: OSSK.
	Mot: Ingen.
	Avstår: OØSK, OMSK.
	Beslutning: Saken er utsatt til neste gang.
	11.  Sak fra OØSK:
	OØSK ønsker at Litteraturkomiteen har med en oppdatering på hvert regionmøte med opplysninger om hvor mye det er solgt for, hva er sendt videre, kassabeholdning.
	OØSK ønsker også at penger sendes videre fortløpende, slik at pengeflyten ikke stopper opp.
	For: OSSK, OØSK, OMSK.
	Mot: Ingen.
	Avstår: Ingen.
	Beslutning: Konsensus, godkjent.
	12.  Sak fra OØSK:
	OØSK ønsker en oppdatering av økonomien på hvert regionmøte med opplysninger om hvor mye som har kommet inn av 7. tradisjon, hva har kommet inn fra litteratur, hva og hvor mye har gått ut, samt kassabeholdning.
	For: OØSK, OMSK, OSSK.
	Mot: Ingen.
	Avstår: Ingen.
	Beslutning: Konsensus, godkjent.
	13.  Sak fra OØSK:
	a) OØSK ønsker en regional NA Facebook side slik at vi kan nå ut til flere.
	Kommentarer:
	FU: Ønsker at OR er til stede for å uttale seg om dette.
	Telefonkomiteen: Har vært i kontakt med NA Sverige der de viser til at de har hatt en betydelig økning av henvendelser der.
	OSSK: Viser til at NAWS har lagt ned sin facebook-side, og leser en anbefaling i OR-håndboka s. 92, der det anbefales at vi bør holde oss unna gratistjenester på web.
	OØSK: Leser fra rapporten til webkomiteen der de anbefaler bruk av egen hjemmeside. Vil gjerne ha OR til stede og høre med dem.
	OMSK: Ønsker saken videre.
	Delegaten: har sendt spørsmålet videre til NAWS.
	For: Ingen.
	Mot: OSSK
	Avstår: OØSK, OMSK.
	Beslutning: Saken går videre til neste gang.
	b) OØSK ønsker en info-flyer om møtene som ligger på nanaorge.org slik at info fra NA utad blir lik. På flyer kan det da være mulig at hver enkel gruppe side skriver inn sin adresse.
	Kommentarer:
	OØSK: Ønsker at man kan gå inn på nanorge.org og printe ut en plakat/flyer for NA med møteadresse.
	Varadelegat: Viser et eksempel fra hvordan dette gjøres i Sverige.
	Litteratur: Vi lever i en annen tid nå, så kanskje et mer moderne alternativ?
	Varadelegat: Det ene utelukker ikke det andre. Til stede på nett, legekontor etc. Gjøre oss synlige.
	OMSK: Vi bør ha det likt i hele landet.
	Leder: Vi har visittkort som er like, derfor bør også NA synes likt ut over hele landet.
	Beslutning: Saken går videre til neste gang.
	14.  Sak fra OØSK:
	Til Webkomiteen:
	OØSK ønsker at møtelistene (beskrivelsene) står på engelsk slik at de som ikke kan norsk kan finne fram og se hva slags møte det er.
	Kommentarer:
	Telefonkomiteen: Rapporterer om at flere etterlyser engelsk nettside.
	OØSK: Viser til rapport fra webkomiteen der de ser det som en omfattende økonomisk løsning, de foreslår å bruke Google Translate.
	OSSK: Er positive til dette forslaget, men må vite kostnaden.
	Litteraturkomiteen: Skal alt oversettes, eller er det møtebeskrivelsene som skal oversettes?
	Leder: Viser til at kanskje gruppene kan sende inn et ekstra notat på engelsk for å forenkle jobben for web.
	Varadelegat: Bekrefter at det er møtebeskrivelsene som ønskes å få oversatt til engelsk.
	Beslutning: Saken går videre til neste gang.
	15.  Sak fra OØSK:
	OØSK synes det er en del uheldig språkbruk i rapporter og lignende i regionen. Vi er opptatt av hvordan vi behandler hverandre i servicesammenheng og synes det er viktig å ha fokus på dette. Vi viser til tradisjon 12.
	Kommentarer:
	Leder leste 12. tradisjon.
	OSSK: RKM i område sør har tatt selvkritikk og prøver å ha en vennligere tone, men synes ikke dette er en sak, heller en oppfordring.
	Leder: kan FU lage en «mal» på rapporteringene?
	OØSK: Kan være utfordrende å ta opp saker, men prøver å gjøre det etter beste evne. Bekrefter at dette er en oppfordring til diskusjon, heller enn en sak.
	Litteraturkomiteen: Vi må ha fokus på NAs beste.
	Kasserer: Vi bør forsøke å være tiltrekkende i all tjeneste vi gjør.
	EVENTUELT:
	1. OØSK ønsker å få vite hva som sto i brevet fra en institusjon til Regionen/OSSK og å få vite hvordan saken ble håndtert.
	Kommentarer:
	OSSK: Tilbyr å gi all kommunikasjonen som har foregått på mail til områdene.
	OØSK: Ønsker at brevet fra nevnte institusjon blir lest opp.
	Leder: Forteller litt om sakens gang.
	- Saken blir diskutert.
	- Brevet fra institusjonen ble lest.
	OSSK: Viser til at område sør ikke ønsker institusjoner til Bragdøya.
	OMSK: Lurer på om dette er representativt for NA Norge? Bør komme som en sak en eller annen gang.
	Varasekretær: OSSK har tatt sitt ansvar i denne saken ved å ikke arrangere Bragdøya i år.
	Saker videre til neste regionsmøte:
	1. Innhenting for servicevillighet til Telefonkomiteen uten kvalitetssikring fra gruppene og området. (Sak 5)
	2. Litteraturkomiteen skal jevnlig overføre overskudd etter evne til Regionen.
	Beholdningen i litteraturkomiteens konto skal ikke innregnes som en  del av regionens beholdning. Kasserer skal ha et spesielt fokus på 11. konsept og de anbefalinger som ligger i dette konseptet. (Sak 10b)
	3. OØSK ønsker en regional NA Facebook side slik at vi kan nå ut til flere. (Sak 13a)
	4. OØSK ønsker en info-flyer om møtene som ligger på nanaorge.org slik at info fra NA utad blir lik. På flyer kan det da være mulig at hver enkel gruppe side skriver inn sin adresse. (Sak 13b)
	5. OØSK ønsker at møtelistene (beskrivelsene) står på engelsk slik at de som ikke kan norsk kan finne fram og se hva slags møte det er. (Sak 14)
	Selvransakelse angående NA-enhet til neste møte.
	Workshop begynner kl 10 på neste regionsmøte,
	Verv i Regionen:

