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Møtereferat OØSK – 02. Mars. 2019      

 

1 FASTE PUNKTER 

1.1 VELKOMMEN 

Er det noen nye her? Alle er like velkommen  

 

1.2 PRESENTASJONSRUNDE 

19 tilstede, 5 GSR, 1 Vara-GSR, leder for OR, nestleder OR, 5 observatører, Kasserer, 

Varasekretær, Sekretær, Konventleder, RKM, Vara-RKM, kaffekoker (som også er GSR). 

 

1.3 STILLE STUND 

 

1.4 12 TRADISJONER 

12 tradisjoner lest. 

 

1.5 12 KONSEPT 

12 konseptene lest. 

 

1.6 POST 

NA-Way, Reaching Out ligger på nett (Na.org), kan lastes ned som pdf.  

http://www.na.org/?ID=reaching-out-index 

http://www.na.org/?ID=naway-toc 

 

NB: Referatene og dagsorden sendes ikke til gruppene lenger fordi det er flere grupper som 

ikke bruker denne kontoen – de går fulle. 

 

1.7 ER DET NOEN SOM HAR NOE Å LESE/FRAMFØRE? 

 Ingenting fremført. 

 

1.8 GODKJENNE DAGSORDEN 

Dagsorden godkjent. 

 

http://www.na.org/?ID=reaching-out-index
http://www.na.org/?ID=naway-toc
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1.9 KONSEPTET LEST I SIN HELHET.  

3. konsept lest. 

 

1.10 SPØRSMÅL/KOMMENTARER TIL FORRIGE REFERAT 

Referatet lest, ingen kommentar. 

 

2 RAPPORT FRA GRUPPENE  

 

Håpgruppa i Ski: 

Torsdag og søndag 

Mangler vara kasserer. Leser bare for i dag som er møtetema.  

 

Mandagsgruppa: 

Mandagsmøte hver mandag fra 20-21.30. Åpent møte. Mye folk ennå og   

nykommere iblant. En god blanding av juniorer og seniorer. Trygt og   

stabilt oppmøte. 

Vi har 4101,58kr venter med å overføre til området fordi vi skal   

betale husleie i mars. 

 

Askim: 

Vi holder møter onsdag og søndag kl 1900-2030 begge dager. 

det er rundt 10-12 stk på våre møter, men kan være opp til 20 og   

5-6noen ganger. 

har vel en kjerne på 5-6 stk. 

Det er god tilfriskning og interesse for service tar seg opp, noe som er bra. 

 

Tilbake meldinger som vi får så føler nykommer seg meget godt tatt   

vare på og velkommen. 

 

Vi har nå fått oversikt på våre penger og konto åpnet igjennom Naoosk. 

 

Vi har pr d.d 9485.- etter vi har overført 3000 til Naoosk sin konto. 

 

Det vil bli overført mer etter festen vi skal ha 23/3 19, for de da   

har vi oversikt over kostnader. 

 

Hamar: 

4 møter i uka.  

Bra tilstrømning av nye medlemmer som kommer fra et behandlingssted i nærheten. 
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Husleia er betalt og vi sender inn det vi har i overskudd til område med jevne mellomrom. 

Mye servicevillighet. Masse arrangementer som kommer, bl.a. «bike to basic» som er en 

sykkeltur i trysilfjellet til sommeren. 

 

Brobekk: 

19 pax på sist gr.møte 

1483kr på konto 

Betalt litteraturfor ca. 2000kr. Venter på husleie faktura. Skal ha feiring for å markere 

gruppens 10års dag. Mye besøk fra behandlingssteder. 

 

Vål`NA fokus: 

Byttet møtetid fra 18.00.1930 til 18.30 

Kjerne på 5-6 stk som deler på vervene. 

God atmosfære av tilfriskning. 

 

Gutta boys: 

Betalt husleie. Nøkkelverv går på rullering. 

 

Alltid, uansett - Sandvika: 

Møtetid 

Man: 19:30 - 21:00 

Fre: 18:30 - 20:00 

Gr. saks møte siste fredagen i måneden. 

9 pers tilstede på gr. saks møte 

gj, snitt på møter i februar ca 20 

Åndelig prinsipp for mars: Tillit 

 

kaserer 

- 4685  på konto 

- 250   kontant 

- 3000  til området 

 

Alle verv besatt, og vi har god tilfriskning i gruppa. 

 

Lillestrøm: 

Vi har møter tirsdag og torsdag fra 1900 - 2030 

Vi er fra 15-25 stk på møtene. God stemning av tilfriskning. Bra   
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service villighet alle verv er besatt. Vi får ofte besøk av   

forskjellige behandlingssteder. 

To personer stiller til nominasjon til ledige verv i område øst som   

nestleder og leder. 

Kasserer rapport: 

Saldo pr 28-2-19 kr 2838 

inn på konto 1584 hvorav 1221 er fra vipps. 

Ut av konto 2845,5 (kaffekanner, tekanner, husleie mars og april,   

omkostninger. 

 

NB: Alle grupper må inn på NA.org og sjekke/endre informasjonen om sin 

gruppe. 

 

 

3 RAPPORT FRA UNDERKOMITEER 

 

3.1 OR (Offentlige relasjon): 

Hver andre mandag hver måned kl. 19-20.45 

 

3.2 Konvent område øst: 

Rapport fra OØKNA XXIV - All you need is love  

 

Referater og dagsorden ligger på NANorge.org 

 

Vi har hatt et møte siden sist. God service villighet i forhold til hvor vi står i dag. 

 K&D komiteen kom med to gode forslag som vi stemte over. Til tross for to veldig flotte 

logoer ble det enstemmig vedtatt at det ene ble valgt. Resten av felleskapet må vente med å se 

dette før konventet. 

 Budsjettet ble lagt frem sist og vi har ingen endringer på det. 

PS: Ingen innvendinger mot budsjettet – Godkjent 

 

Vi er en veldig fin gjeng med godt samhold og har følgende verv oppe og går i komiteen: 

- Kasserer 

- Varakasserer 

- sekretær 
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- Nestleder 

- Leder av: Program-, kunst og design-, Informasjon-, Cafe- og Matkomite, registrering og 

K&D komiteen er sammenslått med salgskomiteen,  

 

Ledige verv i komiteen er: 

Leder av: 

- Innkvartering  

- Underholdning 

- Opptak 

 

Gruppene oppfordres til å spre budskapet om hvor vi holder til så de som vil bidra med 

service i konventkomiteen vet hvor og når det avholdes møter.  

 

Neste møte er torsdag 28.3.2019 hos sinnsro i kjelleren på Louises gate 30, 0169 Oslo. 

 

4 RAPPORT FRA Region 

 

RKM:  

På møte var det bare 3 områder tilstede, vi manglet også en del av under komiteene  som 

påvirket noen av sakene våre. 

 

 

Våre saker: 

Saken vår til OR angående FB side ble diskutert og det ble foreløpig stemt imot av et område. 

De ønsker mer info om hvordan dette har fungert for de andre regionene som har opprettet 

dette. Delegat innhenter info fra NAWS. VI ønsket også at OR var tilstede og saken går da 

videre til neste gang.  

 

Saken om felles flyer/plakat samt sak til web komiteen om møteliste beskrivelse på engelsk 

var de andre positiv til, men siden under kometene ikke var tilstede går de videre til neste 

gang. 

 

Sakene våre til kasserer og litratur komiteen angående oppdateringer på økonomi på hver 

regions møte ble det konsensus på.  

 

Sakene vi stemte ja på fra Felleskapsutviklingen om ny trinnguide for oldtimerer og saken fra 

oversettelses komitén angående å bruke betegnelsen non profitt i litraturen vår ble det 

konsensus på og jobbes videre med. 

 

Saken om et brev fra en institusjon som ikke har blitt lest opp tidligere og gangen idet kom på 

eventuelt. 

Leder mente den gangen at dette var en sak for område sør og hadde sendt brevet videre dit. 

Det ble poengtert at det er viktig at all post angående regionen blir lest opp der. Leder var enig 

i dette. Brevet ble lest opp og det viste seg at brevet om handlet NA som helhet, brevet stilte 
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spørsmål ved vår praksis med henhold til institusjoner på Bragdøya og lignende 

arrangementer. Det ble diskutert frem og tilbake. Et område mente at dette burde komme som 

en sak senere siden det omhandler NA som helhet. Dette er også en mulig sak for OR i 

fremtiden. 

 

Nye saker fra Regionen: 

Se dagsordenen. 
 

Info fra Under komiteer og områder: 

Litteraturkomiteen rapporterer om at skatteetaten kan ikke se at NAs litteraturkomite trenger å 

betale mva. 116000,- har blitt overført til regionen. 

 

Telefonkomiteen ville legge til at de trenger folk som 12. Trinns frivillige. Ta kontakt på mail 

telefon@nanorge.org. 

 

Område sør meddeler at det har blitt vedtatt at det blir ingen Bragdøya i år. 

 

Budsjett og Regnskap 

Budsjett ble godkjent etter at endringer har blitt gjort og at litratur komiteen ikke trenger å 

tilbake betale mva. Det har også kommet noe penger inn fra regions konventet. 

Det vil si at vi har et underskudd på 1010 kr. Det er også budsjettert med lite 7tradisjon fra 

områdene så det ser ut til at dette kommer til å gå. 

Regnskapet var ikke utfyllende nok og det ble et ønske om å få det ved siden av budsjett. 

Kasserer skulle ordne dette og Budsjett og et nytt regnskap vil bli lagt ut på  

Nanorge.org under NA regionen.  

 

VaraRKM:  

Opplæringsverv. Vært på regionsmøte.  

NB! Regionsmøtet holdes nede i lambertseter-gruppas møtelokaler neste gang. Klokka 11-17 
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5 RAPPORT FRA OØSK 

Sekretær:  

Hatt opplæring med vara sekretær. Vært i kontakt med avtroppende leder. Vært tilgjengelig på 

mail. 

sekretar@naoosk.org  

 

Vara-Sekretær:  

Vært i kontakt med sekretær og lest referat og dagsorden. 

 

Kasserer:  

 

Opprettet vipps kontoer og godkjent regninger for ulike grupper i området.  

kasserer@naoosk.org 

 

 

 

mailto:sekretar@naoosk.org
mailto:kasserer@naoosk.org
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DAGSORDEN 02.03.2019 

 

a) VALG I OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ: 

• Leder OØSK      -Ledig  

• Nestleder OØSK      -Ble valgt inn  

• Sekretær       -April    2019  

• Vara sekretær      -Desember   2019 

• Kasserer       -Ble valgt inn  

• Vara kasserer      -Ledig  

• Kaffekoker       -Ble valgt inn (Juni) 

• RKM       -Oktober   2019 

• Vara RKM       -September   2019 

• Leder OR       -Februar   2020 

• Leder læredag      -Ledig  

• Leder konventkomite     -Til konventet er holdt 

 b) NOMINERING TIL VERV I NA REGIONEN NORGE: 

Verv Krav på rusfri tid Varighet 

Leder Servicekonf. 2020 3år Til konferansen er ferdig 

Leder ECCNA budkomite 3år Til bud er levert. 

OR koordinator nr.2 3år 2år 

 

c) SAKER TIL ELLER FRA NA REGION NORGE 

 

1. Sak fra telefon komiteen: trenger vi kvalitetssikring fra gruppene/områdene for 

innhenting av service villighet til vår komite? 

  

(Tas med til gruppene av GSR´er til neste områdemøte 06.04.19) 

 

2. Sak fra område sør ang. Litteratur komiteen: 

 

A) Vi ønsker at komiteen skal jevnlig overføre overskudd etter evne til regionen.  

 

Kommentarer: 

-Regionen står ansvarlig for utgiftene hvis ikke litteraturkomiteen holder på pengene 

til de vet hva som er utgiftene. 

-Litteraturkomiteen en selvstendig underkomite. 

-Alle underkomiteer skal rapportere og skrive budsjett til de det gjelder. I dette Tilfelle 

Region 

-Kan de som sitter i en underkomite ta en beslutning uten at beslutningen en forankret 

(gjort i samsvar med) i komiteen over (f eks littertaurkomiteen uavhengig av region).   
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(Tas med til gruppene av GSR´er til neste områdemøte 06.04.19) 

 

B) Saldoen i litteratur komiteens kontobeholdning, skal ikke innregnes som en del av 

regionens konto. (se sak 10b i referat. Regionen på www.nanorge.org). Sakene fra 

regionen vil bli forklart nærmere av RKM på områdemøte. 

 

(Tas med til gruppene av GSR´er til neste områdemøte 06.04.19 -Hvis det er interesse) 

 

d) NAOØSK saker 

1. Godkjenne reviderte retningslinjer. Se vedlegg. 

 

Kommentarer: 

-Retningslinjene ble revidert av en AD-HOC komite og var oppe på forrige 

områdemøte. Siden forrige gang har de punktene som ble kommentert og endret. 

-Én av GSR´ ene som var tilstede hadde tatt dette med i gruppen og var enig i den 

reviderte utgaven. 

 

Konklusjon: 

Konsensus på at retningslinjene blir revidert slik de står i vedlegget 

  

 

2. Sak fra forrige gang: skal vi gå bort fra konsensus som metode, og heller ha 

simpelt flertall på områdemøte?  

 

Kommentarer: 

-Det står i retningslinjene at vi skal ha konsensus. 

-Skal vi gå utenfor tradisjoner og retningslinjer fordi at noen er i mot. 

-Kan være bra at noen får tenkt seg om etter å ha hørt argumenter osv.. 

 

Konklusjon: 

Konsensus på at vi fortsetter å ha konsensus som metode på å avgjøre saker på 

områdemøtene. (2 GSR´er avsto fra å avgi stemme) 

  

3. Sak fra Sandvika: Rapportering, dagsorden, saker og referat bør være på norsk. 

(Evt. ved behov vedlegges på engelsk) 

 

Kommentarer: 

-For å fremstå som en ideell organisasjon så er det bra å forholde seg til et språk. 

-Hvis det kommer inn saker på andre språk, er det da leder sitt ansvar å oversette? 

 

Konklusjon: 

Konsensus på at alle saker skal være på norsk. 

(Skal inn i vedtakslogg) 

  

Eventuelt: 

1. Anonymiteten i post fra litteraturkomiteen. Kan posten endres fra «Anonyme 

Narkome» til «NA»? 
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Konklusjon: 

Saken tas med til litteraturkomiteen via RKM.  

 

Fokuspunkt:  

Hvordan kan vi skape attraksjon/tilknytning til NA og NA-service, og hvordan omtaler vi 

hverandre i service-sammenheng? 

 

Selvransakelse:  

Viktigheten av varaverv 

 

Tar vi hensyn til at nykommeren ikke vet så mye om service og rutiner som de som har vært 

med en stund? 

 

Forslag til nytt fokuspunkt: 

Hvordan bringer vi budskapet videre gjennom service? 

 

Takk for et fint møte. Neste områdemøte er lørdag 06.04.2019 kl. 11.00 i Lambertseter 

Kirke.  

Vel møtt! 

 

02.03.19 IKS, sekretær og varasekretær (sekretar@naoosk.org) 

 

 

 

mailto:sekretar@naoosk.org

