Referat områdemøte 27.01.18
Valg Kasserer: En kandidat valgt inn enstemmig.
OI-HI leder tar kodebrikke til bank for å samkjøre med kasserer.
Gruppeselvransakelse:
Mangel på betrodde tjenere.
Kun to GSR'er tilstede. Prøvd lenge å uttrykke mangel på villighet, opplever at dette ikke blir tatt
med av GSR'er og dermed ikke blir tatt på alvor av hjemmegruppene.
Foreslått deling av område til Rogaland/Hordaland. Ser ut til at det mangler villighet til å dra en hel
dag for å være med på områdemøte.Geografisk utfordring.
Kommer frem bekymring for å legge ned område- at gruppene vil kunne gå mer på selvstyr og
dermed fremme dårlig tilfriskning.
Viktig å se på den villigheten som finnes. Et verv fylt idag. En trenger å se på muligheter når ting er
som de er.
Er det nødvendig/behov for å legge ned for så å bygge opp på ny?
RAPPORTER:
Rapport fra B2B Stavanger:
Ca. antall medlemmer:
Mellom 10-15 som er på møtene 8-9stk har denne som hjemmegruppe.
Økonomi:
Bra økonomi. Ca 1200,- på bok. (Når husleie og litteratur er betalt).
Stemning i gruppen:
Veldig bra stemning og masse kjærlighet. 2 av de faste medlemmene har verv i området.Vi er en
liten gruppe å dele verv og service slik at det blir mye de samme som går igjen og gjør service i
gruppen.
Hva opptar oss:
Tilfriskning, ta imot nykommeren, trinn og tradisjoner. Trygghet og utvikling av gruppen og dens
medlemmer. Arbeider for at gruppen skal vokse.
Hva får vi til:
Møte hver lørdag.Alle verv er besatt. Innledning 1 gang i mnd. Trygg og god atmosfære, og godt
med folk på møtene.
God Økonomi. Stor service villighet utfor gruppen (Område Vest )Vekst i gruppen 2 nye faste
medlemmer siden sist
Hva sliter vi med:
Saker til Område Vest:
1. Problem: Området Vest fungerer ikke slik som vi i B2B ser det nå. Rekrutteringen til
ubesatte stillinger er veldig dårlig. Bergens området er lite representert i verv i området i forhold
til antall Na grupper i samme området.

Forslag Løsning: Område vest bør deles opp i to mindre geografiske deler slik at Bergen
blir et område og Haugesund og Stavanger blir et område. Dette for å søke større
tilhørighet til Området og lage terskelen for å ta verv mindre.

Hvilke verv er ledige i Området Vest og stiller gruppen noen kandidater:
Vilde stiller som kandidat som leder for Aktivitets
komite..........................................................................................................................................
Eventuelt og spørsmål:
Service for NA
Klem Sven
Her kommer rapporten fra Na Haugesund.
Vi er mellom 15-20 rusavhengige på tirsdagsmøtene, og mellom 3- 10 på søndager.
Økonomien er stabil, med ca 3000 på konto, og et fast beløp på 500 blir gitt til området.
Stemningen i gruppen er god, med mye servicevillighet.
Vi er opptatt av å innlemme faste temaer som service, trinn og tradisjoner i møtene våre. Det
dukker stadig opp nye rusavhengige på møtene våre, og det er vi takknemlige for. Ellers er mange
involvert i Hi/Oi arbeid.
Vi har nominert Aleksander til vervet som kasserer.
Ikt Lars Henrik

NA Bergen:
Ikke mottatt rapport
NA Back to Basic Bergen:
Ikke mottatt rapport
NA BGV:
Ikke mottatt rapport
Robinhoodhuset Bergen:
Ikke mottatt rapport
NA Bekkefaret:
Ikke mottatt rapport
NA Ølen:
Ikke mottatt rapport
NA Rennesøy:
Ikke mottatt rapport
NA Sandnes:
Ikke mottatt rapport

NA Stavanger:
Ikke mottatt rapport
Frihetsgruppa Strand:
Ikke mottatt rapport

Kun fått inn to rapporter denne gang.
Kun to GSR'er tilstede på møte- B2B Stavanger og NA Haugesund.

UNDERKOMITE RAPPORTER:
OI-HI:
Rapport fra OI-HI stavanger: Siden sist områdemøte har jeg forberedt dagsorden, oppdater OI
presentasjon, nye møtelister og andre administrative oppgaver. Hatt kontakt med forskjellige
institusjoner og instanser for oppdrag.Kontakt med og fordelt oppgaver til andre administrative
verv.
Vi har avholdt 1 komitemøte siden sist, ikke møte i desember. Litt dårlig oppslutning, og vi vurderer
forskjellige tiltak i forhold til dette.
Komiteen har nå sittet et år og går av, bortsett fra kasserer/litteraturansvarlig som ble valgt inn på
et senere tidspunkt, og fortsetter videre. Leder stiller til gjenvalg i OVSK. Nestleder og sekretær
vervet er ledige. Komiteen takker for seg, og håper vi har lagt grunnlag for videre arbeid med å
bringe budskapet videre til den rusavhengige som fortsatt lider.
Vi hadde 14 oppdrag i 2017. 1 i år og 4 siden sist OVSK møte, og har flere som kommer
fortløpende. Vi måtte dessverre takke nei til å holde møter hver 14dag i Stavanger Fengsel, pga
mangel på servicevillighet. Henviser til referater på OI-HI siden vår på Facebook: OI-HI område
vest.
IKS
Terje
Leder OI-HI Stavanger
RKM Rapport: OR- offentlige relasjoner, ny struktur som er ønskelig. Gjennomgang av bakgrunn
og struktur for en OR-komite
Valg av ny OI-HI leder (gjenvalg)
Kandidaten har sittet et år, har hjemmegruppe og komite i ryggen for å stille til gjenvalg. Har lyst å
følge opp arbeid som er satt i gang. Har til tider vært tungt og ensomt, da det har vært mangel på
folk. Rekruttering en utfordring. Har lyst til å fortsette, ser stor verdi i arbeidet. 14 oppdrag i 2017.
Blitt med i et forum hvor ettervernstilbud/aktiviteter for rusavhengige samles.
Kandidat gjenvalgt enstemmig.

Saker:
-- Neste områdemøte kommer midt i påskeferien.
Forslag om ny dato 07.04.18,- konsensus-vedtatt!
--Gruppene må bestemme seg for om de vil beholde området – (5møter i året)
2 GSR’er av 13 tilstede.

--Dele området i to som forslag for å redde området.
Alle GSR’er må ta dette med seg til sine grupper!!!

Norsk event info: http://nanorge.org/tingskjer.asp
Svensk event info side: http://www.nasverige.org/evenemang.html
Dansk event info side: http://nadanmark.dk/konvent_dk/andre_konventer.htm

Neste Områdemøte blir lørdag 07.04.18 kl.: 12:30

Møtet ble avsluttet med Sinnsrobønnen og “Gjør service, det virker!”

IKS
Sekretær
Område Vest Service Komité
Mail sekretær: sekretaer.ovsk@gmail.com
Mail leder: leder.ovsk@gmail.com

