
Rapport vinter EDM Fuengirola 2019 

 

Det var 28 regioner som var representert under EDM og vi hadde fire fulle dager med service og ulike 

workshop, se agenda og referat som ligger vedlagt. Tyskland hadde blant annet meldt inn en sak til 

EDM om at det ikke finnes noen retningslinjer på hvordan man som region blir en del av EDM. Dette 

ble diskutert og det var enighet om at retningslinjer bør utarbeides. Det ble opprettet en 

arbeidsgruppe som skal jobbe med dette. Det ble også holdt en workshop med dette temaet hvor 

alle delegatene ble delt inn i mindre grupper og innspillene som kom blir tatt med videre inn i 

arbeidsgruppen som ble opprettet. Forslaget fra arbeidsgruppen vil bli lagt frem for EDM som tar 

stilling til retningslinjene som en enhet.  

Det ble påpekt at det er viktig at alle regioner i EDM svarer på to undersøkelser som er lagt ut fra 

NAWS. Den ene undersøkelsen er en typ evaluering av WSC fra delegater som har deltatt der og den 

andre er en SWOT-analyse som er viktig for å kartlegge styrker og svakheter med NAWS og WSC. 

Svarene fra regionene er viktig for at vi skal styrke enheten i NA, utviklingen av fellesskapet og 

verdenskonferansen og at vi kan gi budskapet videre til den rusavhengige som trenger det hvor som 

helst i verden. Vi har sendt ut mail og etterspurt tilbakemeldinger på dette fra områdene i vår region. 

Vi fikk kun tilbakemelding fra område Sør og har tatt med svaret derfra vi inn i besvarelsen vi gjorde. 

Til info så har delegaten besvart undersøkelsen som handlet om en evaluering av WSC.    

Det var ingen Regioner som hadde lagt inn bud for å holde ECCNA 2020.  Dette haster siden bud på 

ECCNA helst skal komme inn minimum to år i forkant og EDM oppfordrer delegatene til å ta dette 

tilbake til sine regioner.  

Helt tilslutt så er det viktig å nevne at det var en historisk hendelse som skjedde under dette EDM: 

EDM som sone valgte for første gang sin delegat som skal representere EDM som sone på den neste 

WSC! ☺ Det var 2-3 kandidater til denne service posisjonen og Jimmy fra Sverige ble valgt! ☺ Han har 

tidligere vært delegat for Sverige og har masse erfaring fra EDM, samt at han har deltatt på to WSC 

tidligere som delegat fra Sverige.  

Ekonomi 2018: 

Økonomien er veldig god i EDM. Det har kommet inn 45 436, 52 euro i donasjoner og ECCNA i 

Krakow gikk i pluss med 1120,57 euro.  

Totale kostnader for å drifte EDM i arbeidet som gjøres med fellesskapsutvikling er: 28.090,59 Euro. 

Det er gitt 10 000 euro videre til NAWS.  

Total saldo på bankkonto pr 23/02/2019 er: 76.210,60 Euro 

Når det gjelder ECCNA i Sveits i 2019 så informerer delegaten fra Sveits at det er 308 

forhåndsregistrerte fra 17 land. Forhåndsregistreringen koster 25 euro og etter 15 april vil 

registreringen koste 35 euro. Konventkomiteen er i rute og ønsker input fra hver region på potensiell 

speaker til konventet. Kriteriene er at vedkommende allerede skal på ECCNA i Sveits, snakker godt 

engelsk, går på møter, har sponsor, jobber trinn og har et klart NA budskap å formidle. Alle 

delegatene ble bedt om å sende inn et forslag på speaker fra sin region. Vi sendt ut mail til alle RKM 

èr i vår region og bedt om forslag på potensiell speaker fra hvert område.  

 

 



 

 

 

Regnskap utlegg EDM i Malaga februar 2019 

Delegat 

Bussbillett Siggerud – Oslo t/r: 59 kr x 2  =  118,- kr 

Flybillett Oslo – Gardemoen t/r: 196 kr x 2 =  392,- kr 

Flybillett Oslo – Malaga t/r   =             2096,- kr 

Diettpenger 6 dager x 300 kr (ons-man)  =                        1800,- kr 

Hotell onsdag – mandag   =                        1300,- kr  

Taxi fra flyplass i Malaga til hotell  =                          480,- kr (ingen buss/tog kl 2400) 

Taxi fra hotell til flyplass Malaga  =  170,- kr  

 

      =   Totalt 6356,- kr 

 

 

 

 

Vara Delegat:  

Fly: 2185,- kr 

Hotell: 1300,- kr 

Diett ons-mån:  1800,- kr  

Parkering Gardemoen: 490,- kr  

Kjøreutgifter t/r (380 km x 2,5 kr): = 950,- kr  

Bompenger t/r:  252,- kr 

Trp flygplats – hotel t/r:  175,- kr 

Totalt:  7152,- kr 

 

 



Decisions – Fuengirola, Spain Winter EDM February 2019. 

Present: 28 Regions, EDM Chair, Vice Chair, Treasurer, Media Coordinator, FD Chair, FD Vice Chair, 
World Board and WSO 
We corrected minutes from Krakow and approved them. 

 

Workgroups: 

Young Addicts in recovery will continue and the Point Person is Arthurs, Latvia. 

Continunity in Service Workgroup has concluded. 

EDM PR workgroup will continue and Patrick RD (Finland) was appointed as Point Person – a budget of 

€4,700 was approved. 

Translation at ECCNA - 2 Recommendations from workgroup will be brought forward for discussion at 

the Summer EDM, Zurich – the workgroup has concluded. 

Updating ECCNA guidelines /theft of money workgroup will continue and present at the EDM, Zurich 
and the Point Person is Sonny, Egypt. 
Zonal cooperation & Informing the unseated regions workgroup will continue and Adam, Czech Slovak 
is the Point Person. 
Decision to create an EDM Guidelines workgroup on accepting new regions which will use the 
brainstorming materials/ideas from the session held in Fuengirola for a presentation and potential 
workshop at the EDM, Zurich and the Point Person is Simon. 
Approval of €10,000 to NAWS. 
Approval of budget for next cycle 
Decision to have Winter EDM 2021 in Rome, Italy 
 
Approval of Full funding for the following: 
Iceland, Latvia, Bulgaria, Estonia, Moldovo, Hungary, Romania, Iran1 
Partial Funding for the following: 
Czech – Slovak 
Lithuania 
 
Elections: 
Grainne H from Ireland as EDM Secretary 
Jimmy E from Sweden as Zonal Delegate 
Matthew J from the UK as Alt Zonal Delegate. 
 
Proposals for Agenda Zurich: 
Proposal to change the financial cycle start 1st Jan end 31 Dec. 
2 recommendations from Translations Workgroup 
 
Dates 
11th April Mailing 1 
2nd May Deadline for visa letters & funding forms 
23rd May Correction to the minutes and contact list – reports from FD & MC 
13th June Mailing 2 
27th June Community Reports to EDM secretary  
6th July Mailing 3 
18th – 21st July Summer EDM & ECCNA, Zurich, Switzerland 



 


