
Referat område øst 2, 2. mars 2019 
 

Tilstede: GSR Drammen, GSR Recovery, GSR NA2000 Vikersund, 2 observatører, Kasserer, Leder, 

Leder H&I. 

Innledende punkter 
 Stille stund 

 Tradisjoner og konsepter ble lest 

 Tolkning av konsept 3. H&I-leder tar konsept 4 neste gang. 

Rapporter styret av administrative tjenere 
RKM – Ikke tilstede 
  

Kassererrapport – desember 2018 

 

Saldo pr. 28.02.19        Kr. 5.553,27 

Omkostninger        Kr. 129 

Ingen utbetalinger i februar 

7. tradisjon for februar 

Saldo pr. 28.02.19 for underkomiteene 

HI         Kr. 2.157 

OI         Kr. 300 

Aktivitetskomiteen       Kr. 638,50 

Saldo totalt        Kr. 8.648,77 

Leder 

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

skrevet dagsorden og lagt ut disse på NA Norges websider. 

Jeg har vært i kontakt med leder for område øst og tidligere leder i regionen og forhørt meg om dette 

med spørsmål/forespørsler fra grupper til regionen. Begge svarte omtrent det samme. Området må 

stille seg bak alt vi sender med RKMen vår til regionen. Samtidig trenger vi ikke være så firkantet at vi 

avviser hele saken fordi vi ikke kan stille oss bak enkelte punkter. Ref. saken som står på dagsorden 

igjen i dag, så er nok det riktige å gjøre å ta for oss punkt for punkt og bestemme oss for hva vi kan 

enes om å sende med RKMen til neste regionsmøte. 

Videre har det kommet inn et forslag fra NA Kongsberg ang. problematikken rundt dårlig oppmøte og 

nedleggelse av området. Forslaget lyder: Kunne det vært en ide å ha områdemøte 2. eller 3. hver 

mnd. slik som i områdene vest, midt og nord? Jeg foreslår at vi tar med dette forslaget i 

behandlingen av saken ang. nedleggelse av område øst 2. 



Rapporter underkomiteer 
H&I 

DAGSORDEN HI KOMITEMØTE  21.01.2019 
TILSTEDE:  Leder, sekretær, vara panel leder  hoff og to observatører 

 

 STILLE STUND 

 SINNSROBØNNEN 

 TRADISJONER LEST 

 KONSEPTENE LEST 

 POST 
 

ØKONOMI 
Kasserer ikke tilstede 

LEDIGE VERV 

Leder     Leder til januar 2020 

Nestleder    Ingen villige  

Kasserer    Frem til 16.04.19 

Sekretær     Frem til 21.09.19   

Panel leder Borgestad  Valgt frem til mars 2020  

Vara panel leder   Valgt frem til mars 2020 

Panel leder Ringerike  Frem til februar 2020 

Vara Panel leder Ringerike  Ingen villige 

Kaffekoker    ut mai 2019 

Panel leder Horten   Ingen villige 

Vara panel leder Horten  Ingen villige 

 

RAPPORT FRA PANEL LEDER 
1. Hoff Fengsel 

Na møtene ved HOF fengsel  er nå avsluttet.  HOF fengsel er nå i ferd med å bli lagt ned.- er 

nesten tomt for innsatte . 

 

2. Horten fengsel 
Avtalen er at vi tar kontakt igjen- når vi har ressurser og kunne  følge opp møter igjen  i 

Horten. 

 



3. Ringerike fengsel 
Møte 12.02.19. Var to med fra NA og 7 innsatte som deltok. Det var et fantastisk møte med 

mye engasjement og gjenkjenning. 

 

HASTE SAKER 
Vi har vært i kontakt med rusteamet skien fengsel. De skal ta opp muligheten til NA møter med 

resten av teamet for drøfting og ta kontakt med oss når de har tatt en avgjørelse. 

Slå sammen HI og OI. OI er ikke oppe å går. Vi avventer før vi tar opp på området. Høre rundt om det 

er noen med OI erfaring som er villig. 

Kan vi lage et dokument med info om å være møteleder i HI og for å kunne delta der for å dele 

historie og være observatør. 

Skal vi starte opp i Skien fengsel og ha møter en gang i måneden? Skal sjekkes opp mer til neste gang. 

Skal vi ha mer en hvite nøkkelringer? 

Vi tar kontakt med Horten fengsel når vi har mulighet for å holde møter der. 

Hva skjer i Drammen? 

Drammen fengsel tar kontakt med oss når det blir aktuelt med møter igjen. Tidligere panel leder er 

fortsatt kontakt person. 

Borgestad skal vi ta kontakt med det er mange villig til å dele historie og panel og vara panel leder er 

valgt. De tar kontakt med Borgestad for å høre om de er interessert. 

Per i dag skjer det ikke noe i Larvik 

Per i dag skjer det ikke noe i forhold til Vestfold klinikken, men vi jobber videre med dette. 

 

SAKER TIL EVENTUELT NESTE GANG 
Forespørsel fra Gon komite om HI kan holde info møte der. Har blitt gitt tilbakemelding om at HI 

ønsker skriftlig forespørsel. 

Neste møte er 18.03.19 

 

Grupperapporter 
Drammen 
Etterlyser regionens budsjett. Ber om at dette sendes til gruppene. 

Recovery 

11 stk. på siste arbeidsmøte. 10 til 25 på møtene. Alle verv besatt unntatt sekretær. Kr. 5,000 på 

konto. Sender ikke penger videre nå. Er fortsatt i oppstartsfasen. Har gratis lokale og velger å kjøpe 

en gave til huseieren. Det er mistillit til området og regionen. 



NA 2000 Vikersund 
2 stk.. tilstede, 5-8 stk på møtene den siste mnd. Valg, alle verv opptatt, unntatt vara gsr,  Økonomi, 
186 kr. etter at litteratur er betalt. Pratet om hvordan det er på område møtene, gsr har pratet med 
en annen for å få greie på ting, fikk noen punkter som skal taes opp. 
 

Hensyn som må tas 
Ingen hensyn. 

Valg 
 Kaffekoker valgt. 

 Ingen nomineringer til regionale verv. 

Saker 
a. Sak fra gruppe: 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. Det har 

over lang tid vært liten interesse fra gruppene til å ta del i områdemøtene. Skal vi legge ned område 

øst 2? 

Kommentarer: 

 Saken kom for å håpe å provosere. 

 Skal vi tilkalle FU for å holde en workshop? 

 Vi kan sette opp en ad-hoc-komité for å revidere retningslinjene. 

 Tilpasse oss samfunnet. Ha områdemøte hver 2. eller 3. mnd. 

 Området må få gitt beskjed til gruppene. 

 GSR-vervet. Det er en plikt å møte opp når man tar vervet. 

 Få hjelp utenfra til å endre vedtekter. 

 En reagerer på at saken er fremmet bare for å provosere. 

 Det er så mange som har «gode løsninger» for hvordan vi skal løse dette, men de er ikke 

villige til å møte opp for å være med på å endre. Mange meninger, men bare prat – ikke 

handling. 

 Håpet det skulle komme flere GSRer. Vi er 3 GSRer tilstede nå. 

 3 tilstede fra 20 grupper i området. Er det en jevn stemming? Vi har i vedtektene at vi er 

beslutningsdyktige. 

 Vi har et fungerende H&I.  Hva skjer med H&I om vi legger ned? 

 Se etter løsninger. Gjøre det tiltrekkende. Få gitt beskjed til gruppene! 

 Det går opp og ned. Gjør det hele tiden. 

 Gruppene sender ikke videre 7. tradisjon. Gruppene sender ikke representanter. Den som 

tier samtykker. Gruppene viser med handling hva de ønsker. 

 Synd hvis området legges ned. 

Avstemning: 0 for. 1 avstår. – Område Øst 2 blir IKKE lagt ned.  

 

b. Sak fra gruppe: Spørsmål til regionen / Stoppe pengestrømmen til regionen. Saken er oppe 
igjen da leder føler saken ikke ble behandlet på en skikkelig måte da den var oppe. 

Begrunnelse: 



Vi foreslår at område stopper pengestrømmen til region inntil region har redgjort for de punktene 

som presentert. Region må komme med budsjett/regnskapsmodell. Det henvises det til konsept 

1,2,11 og 12, Tradisjonene, NA Regionen Norge Økonomi, loggbok og retningslinjer. (Det er brudd på 

disse). 

1. Regionen har ikke sendt ut regnskap for 2017. Dette skulle vært sendt ut allerede i januar. 

Dette skulle stått på regionens agenda februar 2018 og vært sendt ut til alle gruppene for 
gjennomgang.  

2. Har kasserer slått sammen regionenes konto sum og litteratur komiteens konto sum? 

3. Hvorfor blander kasserer regnskap og økonomi med litteratur komiteens regnskap?  

Litteratur komiteen er en selvfinansiert enhet og skal ha egen økonomi og regnskap.  

4. Poengteringer til budsjett forslag:  

a. Regionen skal holde igjen en sum på 125.000 som buffer til løpende utgifter. Dette burde 
føres som inn post på budsjettet. 

b. Litteratur komiteen utgifter skal IKKE føres på regionens utgiftsposter, men skal ha ett 
eget budsjett og regnskap. Overskuddet skal føres som inn post på budsjettet. 

c. Regionen HAR drift utgifter. Kasserer kan se på fjorårets regnskap og bruke denne som 
mal. 

d. Det er ikke satt av midler til OR. 

e. Det er ikke satt av penger til servicekonferanse.  

5. Det er uakseptabelt at kasserer velger å ikke sende rapporter.  

6. Det er uakseptabelt å avslutte en kasserer rapport med FUCK YOU ALL. Vi bør opptre høflig 
og respektfullt ovenfor hverandre. 

7. Hvordan kunne regionen tillate og gå tom for penger allerede i februar? Hvorfor oppfordret 

kasserer RKMene til å sende 378.182kr ut av landet og brøt dermed vedtak av 2015? Og 
gjorde regionen bankerott. 

8. Hvorfor ble det ikke holdt igjen penger til regionenes 30 års konvent, som fremlagt godkjent 
budsjett av februar 2018? 

9. Hvorfor blir ikke litteratur komiteens rapporter tatt på alvor når det gjelder ytring av 
bekymring rundt regionens økonomi? 

10. Er det kun 1 som har tilgang til regionens konto? Eller praktiseres fortsatt dobbel signering? 

11. Det er ikke greit at kasserer velger i sin rapport a februar 2018 å utlevere grupper i 

drammens område og oppfordre til å ta kontakt med kasserer personlig. Regionens kasserer 

skal lytte til hva områdene uttrykker og skal overhode ikke hoppe over disse leddene. 

Hvordan kan regionen syntes at dette er riktig måte å håndtere kasserer vervet sitt? Verken 

RKM eller Kasserer har myndighet til å navngi en enkelt gruppes disposisjon av sine midler. 
Alle grupper er selvstyrt. Dette er tradisjonsbrudd. 

12. VI ØNSKER REVISJON AV 2017 OG 2018. 

 

Vi begynte å gå igjennom sakene for å se hvilke av punktene området kan stille seg bak. Det ble en 

lang diskusjon på om dette er rette måten å angripe denne saken på. Vi bestemte at vi skal be RKM 

sette seg inn i saken og finne ut hvilke punkter som allerede er til behandling i regionen, og hva som 

skjer med disse. Vi inviterer også de som har skrevet «brevet» til å komme og redegjøre for dette på 
områdemøtet i mai. 

Saken går videre. 



Eventuelt 
1. Skal vi invitere FU til å holde en workshop? 

Avstemning: 3 for. 0 imot. 0 avstår. Leder kontakter FU og inviterer til å holde workshop i 

april. 

2. Skal vi avholde områdemøte hver 2. eller 3. måned, og ikke hver måned slik som nå? 

Kommentarer: 

 Vil vi da få nok tid til saker? 

 Dette er et forslag som har vært oppe flere ganger. Også kommet frem på 

workshops. 

 Hva om RKMen innhenter info om områdene som praktiserer dette og kommer 

tilbake med info i mai? 

 Konsekvensen for de områdene som praktiserer dette er at de ofte ikke har fått tatt 

stilling til sakene når RKMen kommer på regionsmøtene. 

Konsensus for at vi ber RKM hente inn erfaringer på dette fra andre områder og rapporterer 

dette i mai. Saken går videre. 

3. Skal vi lage en ad-hoc-komité som skal revidere vedtekter og retningslinjer? 

Kommentarer: 

 Vi burde se i plenum hvilke retningslinjer det er snakk om før vi tar en beslutning på 

det. 

 Er det snakk om «A guide to local service»? 

 Det er vel vedtektene og vervbeskrivelsene det er snakk om. 

Konsensus for at vi tar opp igjen saken i mai. Saken går videre. 

 

Avslutning 
Vi avsluttet med opplesning av referat, kunngjøringer og hilsninger, samt sinnsrobønnen. 

 

 


