REFERAT OVSK – 07-04- 18

De 12 Tradisjoner ble lest. De 12 Konsepter ble lest, det 3. Konsept ble lest i sin helhet.
Saker på eventuelt:
Bergen:
hvordan gjør andre grupper det økonomisk i forhold til områdemøtet?
Dele området?
Gjøre NA mer synlig på sosiale medier?
Stavanger: OR budsjett for 2018
Ferjekort på avveie
Er det frist for å levere inn budsjett? Dette må vi ha, sette en frist,
Konventkonto, hvem styrer den, er det laget regnskap for hva som skjer på den kontoen
Nettbank, ligger inne en del brukere som ikke er med lenger, må rydde
OR Haugesund, budsjett
Tilstede: RKM - konstituert leder for møtet i dag, gsr for k46 stavanger, gsr na haugesund,
leder Or stavnger, gsr na bergen, oihi haugesund, 3 observatører, vara gsr bergen vest, leder
aktivitetskomite, gsr downtown stavanger, gsr b2b stavanger, gsr bryne, kasserer i området.
Rapport fra gsr’er, sendt inn på mail.
Rapport fra underkomiteer, sendt inn på mail.
Rapport fra kasserer og RKM er sendt inn på mail.
Konvent:
Skal vi ha konvent i Stavanger i år? Konventet skal forankres i området. Har ikke tatt det ut til
gruppene i år, men gjøre dette neste år. Kan vi likevel ha et konvent? Avstemning med gsr ene
nå. Dette ble vedtatt. Det er vedtatt at det skal være et konvent i år. Konventet i fjor var svært
vellykket. Det var en god stemning på å arrangere konvent igjen etter konventet i fjor, og da
blir det arrangert. Neste år skal det forankres i gruppene, at vi tar det opp tidlig på året.
VIPPS: kasserere i gruppene tar kontakt med kasserer i området for å få VIPPS til gruppene.
1)Gruppene kan enten registrere seg i Brønnøysundregisteret og få eget organisasjonsnr, og
danne kontonr på grunnlag av dette
Eller:
2) Gruppene kan bruke organisasjonsnr til området og lage kontonr ut i fra dette. Hvis de
bruker området sitt organisasjonsnr vises na som mottaker på kontoutskriften.
Anonymitet: hvis gruppene oppretter eget organisasjonsnr i Brønnøysund, kan de kalle
gruppen for eksempel «nye horisonter», slik at Na ikke vises som mottaker. Dette for å holde
anonymiteten.
Regnskap for konventkonto? hvem styrer den? Leder for aktivitetskomiteen styrer
konventkontoen, sammen med evt kasserer i Aktivitetskomiteen/ kasserer i området. Disse gir
regnskap for kontoen til kasserer i området.
Vær nøye på at kun medlemmer i NA kan vippse inn penger til gruppene. Gruppene som
bruker org nr til området, har eget kontonr, og kan sjekke bevegelser på kontoen.

Budsjett for OR Stavanger og OR Haugesund ble godkjent, på 14 700 per stk. Dette er
rammebeløp som betales ut mot kvittering etter hvert.
Skal området deles?
Bergen gsr: gruppen ønsker ikke å dele området. Gsr Haugesund: ønsker å beholde området
som i dag. GsrK46: nei, ikke dele området gsr bryne: ønsker å dele området. B2b: ønsker å
dele området: over tid er området svekket, lite folk som stiller opp. Dårlig frammøte fra
Bergen. Er det lettere å få folk til å delta i området hvis vi deler det opp? Kommer kun en
gruppe fra Bergen. Dette har vist seg over tid. Bergen: selvransakelse på møter. Gruppene har
hatt mye verv i området tidligere, men har en downperiode nå, skal ha service event for å få
folk med på service. Vil ikke dele området. Erfaring med å møtes, lære av hverandre. Sterke
personligheter kan føre til at hvis området deles, og kun er lokalt dominerer de mye. Små
enheter: mye de samme som møtes, samme meninger. Få NA budskapet ut. Det blir mange
serviceverv som må dekkes på en liten plass. Hva er gevinsten med å dele det opp? Kortere
reisetid, lettere å stille på møtet. Gsr downtown: lite vits å ha det lokalt. Det er flere
synspunkter når vi har med hele Vestlandet. B2b: husk at vi kun har to verv i området styret
besatt nå. Det vil bli lettere å besettte vervene lokalt. Downtown: hvordan skal vi kunne
besette vervene lokalt, hvis andre grupper sliter lokalt. Bergen: sende representant for gruppen
i stedet for gsr, når det er lite servicevillighet. Rkm: området har per i dag kasserer og
budsjett. Området har ikke alltid vært så organisert som det er nå tidligere. Gsr bergen:
ufarliggjøre vervene, det er ikke heldagsjobb. I Sverige har de kun rkm og kasserer, resten av
vervene går på skift på gruppene. B2b strukturerer et forslag til ny tjeneste struktur i ovsk på
bakgrunn av dette.
Servicevillighet:
Ta det med ut i gruppene. Trenger servicevillighet. Leder for området?
Neste møte i OVSK er lørdag 26. mai
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