REFERAT OVSK – 29. september 2018
TILSTEDE: Kasserer, OR-leder Haugesund, RKM, 7 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR, ingen observatør (7 stk.
med stemmerett) Totalt xx stk.
INNLEDENDE PUNKTER:
Leder ønsket velkommen etterfulgt av sinnsrobønnen. Vi leste NA’s 12 tradisjoner og tok en
presentasjons runde. Deretter leste vi NA’s 12 konsepter, samt lesning av 5. konsept.
Lest og godkjent dagsorden.

RAPPORTER:
ADMINISTRATIVE TJENERE:
RKM:
Rapport er sendt.
Det er besluttet å lage en ny bok. Spiritual Principles. De ønsker innspill fra NA-medlemmer
verden over og oppfordrer alle til å sjekke følgende nettside: www.na.org/spad
Det er viktig å få vist frem brevet fra Bragdøya til gruppene. RKM jobber med denne saken for
å skape transparent kommunikasjon. Viktig at når brevet foreligger at GSR-ene formidler
saken nøytralt i sin gruppe – uavhengig av personlige meninger.
Oppfordrer gruppene til å invitere FU.
Det blir noen gode diskusjoner rundt Bulletin #29.
Kasserer:
Rapporten gjelder for en lengre periode. Det har gått en del penger ut f.eks. til OR, drift av
konto (koster 6,- pr. konto pr. måned) og konvent. Ellers har det kommet 3000,- penger fra
gruppene. Ble sendt 1800,- til Regionen Norge. Konto for OR er stillestående så for å slippe
utgiftene rundt denne kontoen legges den ned. Vi kan heller opprette ny konto for OR senere
dersom det er behov. Det mangler et medlem til å kunne overta dobbeltregistrering i
nettbanken. GSR for En Ny Start får tilliten til å være med på dobbeltsignering. Vi har fått
rundt 6000 inn og det har gått ca. 7000 ut i perioden som gikk. Det er en minus på rundt
800,- fra juni til september.
OR-leder Stavanger:
(ikke tilstede)
Hei

Siden sist områdemøte har jeg Forberedt Dagsorden, oppdatert møtelister, der vi har tatt
vekk 3 møter som ikke er oppe å går, desverre, 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 3 komitemøter siden siste OVSK møte. Det er desverre liten oppslutning, og vi
har bla hatt en gruppeselvransakelse på hva vi kan gjøre videre. Vi har måtte takke nei til
oppdrag på bla RAS, Stavanger Fengsel pga dette.
Vi har hatt 12 oppdrag til nå i år. 4 siden sist OVSK møte. Henviser til referater på OR siden
vår på Facebook: OR område vest.
Undertegnede har sittet som leder siden januar 2017. Pga personlige årsaker flytter jeg til
Sørlandet og må derfor gå av, og vervet som OR Leder Stavanger blir herved ledig. Det har
vært et lærerikt verv, og gitt meg mye. Samtidig så har det vært vanskelig å få ting til pga
mangel på servicevillighet. Vi i komiteen har vært opptatt av at vi skal følge opp inngåtte
oppdrag på en god måte, og har måtte takke nei til både RAS og Stavanger Fengsel pga dette.
Vi har også vært tydelige på at medlemmer som skal gjøre OR service må være i, og jobbe
programmet i NA, for å kunne gi NA sitt budskap videre til den rusavhengige som fortsatt
lider. Vi har muligens ekskludert noen villige med dette, men vi står for den avgjørelsen. Vi
har fulgt konseptene i NA så godt vi har kunnet. Lært mye om det å vise, og ta ansvar for våre
medlemmer, og oss selv, og for hvordan vi representerer NA utad.
Likevel så har vi fått til mye med relativt små ressurser. 26 oppdrag i alt, vi har vært gode på
Reaching out ( hengt opp flyere ), samt mye god relasjonsbygging som forhåpentligvis vil
komme til nytte videre. Jeg vil legge alt mitt materiale i dropboxen til OVSK. Takk til komiteen
i OR Stavanger, og for tilliten kjære områdemedlemmer.
Takk for service.
Vi ses
IKS
Terje
Leder OR Stavanger
OR-leder Haugesund:
4-6 på møtene. Møte ca. hver 3. uke. Har oppdrag på Haugå og A-senteret, samt overtatt
Sandøy fra Ølen som ble startet opp på fredag. Stor tjenestevillighet til å få komitéen til å
fungere og de få som er med gjør en god jobb. Har sittet en full periode, men ønsker å
fortsette en periode til.
GRUPPER:
Clean Kokos:
Gruppen klarer seg godt og husleie betalt ut året. Har 1680,- på konto. Sendt 3500,- til
Området. Rundt 10-15 pr. møte. God stemning og mye tilfriskning. Trygg gruppe. Alle verv
besatt bortsett fra sekretær.
B2B Stavanger:
Ca. 10 på møtene. Stabil økonomi. God servicevillighet og besatte verv. Fokus på trinn og
tradisjoner. Mener at rapportene fra RKM til regionen skildret godt hva vi får til i OVSK, men
etterlyser litt mer utdypning i hva vi kanskje ikke er så gode på. Se rapport under:

Bryne:
Gruppen ble startet for 1,5 år siden og er på Områdemøte for første gang. Vanskelig å få
servicevillighet. Blant annet mange nye medlemmer. Men opplever nå at dette har snudd.
Alle verv besatt. Gjennomsnittlig 10 medlemmer pr. møte. Nykommerne kommer tilbake.
Klarer oss akkurat med økonomi. Har 600,- på konto og ønsker konto i OVSK. God stemning.
Blitt bedre struktur og mer villighet. Jobbet mye med nettopp dette for at alle skal føle seg
trygge. Prøver å holde gruppen fri for ytre påvirkninger (f.eks. likemenn) og er ekstra OBS på
dette. Kommer en del medlemmer som er ruset på møtene. Også vært en del negativ snakk
gruppene imellom. Dette er forvirrende og ønsker innspill fra de andre hvordan vi kan
håndtere dette.
Nye Horisonter:
VI har møte søndager (6-8stk.) tirsdager 10-12. I fjor var vi kanskje dobbelt så mange, men
dette er vel noe som varierer. Servicevilligheten er svært god. Det er mellom 8-10 som
rullerer på verv og flere er involvert i OVSK og OR. Stabil økonomi med 2000,- på konto og
sender 500,- til Området hver måned. Stemningen og atmosfæren på møtene er god. Har i
det senere hatt mye fokus på trinn og tradisjoner.
NA Sandnes:
Ikke sendt rapport. Gruppen har hatt møter, men vært lite struktur. Men på forrige
gruppesaksmøte ble alle verv besatt. Ikke god økonomi og få har kontanter, men ønsker
Vipps.
En Ny Start:
Skjedd mye siden sist. Vi har gått fra å være én NA-gruppe med 3 møter (NA Bergen) til å bli 3
separate grupper i vært vårt lokale. Vi hadde vårt første møte i nye lokaler, mandag 3.
september. Er mellom 10-20 på møtene. Vi har fått konto under området og også Vipps.
Dette gikk tregt i starten, men nå i september var faktisk 60% av inntektene våre fra Vipps. Vi
arrangerte Service Event 2018 med stor suksess – rundt 40 deltakere og alle snakker om
dette som en positiv opplevelse. Endelig har gruppa sunn økonomi med 2255,- på konto. Har
jobbet mye med økonomi og struktur. Ønsker gjerne besøk.
NA BGV:
Har fra 16-20 deltakere på tilfriskningsmøtene. Besøk fra institusjon. Litt færre folk på
arbeidsmøtene så vi sitter stort sett de samme på alle møtene. God økonomi og sendt 1500,til OVSK. Ca. 3000,- på konto. Sparer penger til ferjekort og planen er å forsøke å spleie med
de andre gruppene i Bergen.
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VALG OMRÅDE VEST SERVICE KOMITÈ:
Leder
ingen villige
Nestleder
ingen villige

C.
D.
E.
G.
H.
J.
K.
L.

Kasserer
Vara Kasserer
Sekretær
RKM
Vara RKM
OR-leder Bergen
OR-leder Stavanger
OR-leder Haugesund

ingen villige
ingen villige
ingen villige
ingen villige
ingen villige
ingen villige
ingen villige
ingen villige
Alle verv har mulighet for gjenvalg inntil 1 år

2
NOMINERING TIL LEDIGE VERV I REGIONEN NORGE:
Alle verv besatt.
Tjenesteperioden for betrodde tjenere, i NA`s Regionsservicekomité Norge er 2 år.

3

SAKER

A. En GSR melder om at det kommer en del medlemmer som er ruset på møtene. Dette er
forvirrende og ønsker innspill fra de andre hvordan dette kan håndteres.
I denne gruppen er det også mange nye medlemmer. En GSR deler om en erfaring med påvirket
møteleder. Husk også at det er faktisk lov å kontakte politiet dersom det oppstår truende adferd.
Man bør være flere som konfronterer den/de som forstyrrer slik at gruppen står sammen som en
enhet. Det blir spurt om man kan ekskludere enkeltmedlemmer fra møtene og det blir sagt at dersom
det er et spørsmål om sikkerhet og enighet i gruppen kan dette være siste utvei. Det er forsøkt å ta
det opp med den det gjelder. Vedkommende har vært voldelig og rasert.
Sak til neste møte:
Også vært en del negativ snakk gruppene imellom, samt gruppen har opplevd at «likemenn» står bak.
KUNNGJØRINGER:
●

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 X. oktober, kl.: 12:30
Møtet ble avsluttet med Sinnsrobønnen og “Gjør service, det virker!”

IKS
Sekretær

Område Vest Service Komité

