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Dagsorden ONSK-NA Mo I Rana 27.04 -2019, kl.1300-1700 

 

Gjennomgang av referat fra forrige møte. 

Godkjenning av dagsorden/ Innspill til eventuelt (dersom tid til overs) 

 

1. Valg av verv: 

• Nest Leder 

• Sekretær 

• RKM 

• Vara sekretær 

• Vara kasserer 

• Vara HI/OI 

RKM meddeler at han trekker seg i fra sitt verv. Vara RKM vil stille seg til 

rådighet med nødvendig opplæring av ny RKM og delta på det første 

regions møte. 

2. OR Kandidat i Region: 

En kandidat fra Tromsø fremmes av sittende OR medlem i region. Ønskes at 

området tar stilling til og fremme kandidat som OR representant opp imot 

region. 

3. HI/OR Ønsker økt budsjett med 5000kr. ekstra: 

HI/OI leder har ikke fått sett på budsjettet for HI/OI enda. Men, han som leder 

ber om at budsjettet blir prioritert. Og ønsker det høynet med 5000kr. Slik at 

det kan kjøpes inn litratur og brosyrer som tas med rundt på har HI/OR-arbeid. 



 

 

4. Kasserer ønsker at gruppene tenker på midler til drift av Na-strukturen: 

Ønsker at de enkelte gruppene i området vurderer hvorvidt de har økonomi 

slik at midler kan oversendes området, ikke bare fordi området er avhengig av 

det, men også fordi at det hadde vært fint om også Område Nord hadde kunnet 

bidra med midler videre i NA strukturen. 

5. Service struktur og fremtiden til ONSK-NA: 

Det er ønskelig at vi i området nå tar stilling til hvordan vi på best mulig måte 

kan bedre vår service struktur, og styrke båndene mellom gruppene. Vi ser at 

det er liten servicevillighet opp imot området. Hvordan kan vi snu denne 

trenden? 

Narvik gruppa ønsker bedre struktur rundt HI/OR. Og ønsker faste HI/OR 

representanter i området. 

Bodø gruppen lufter forslaget med å danne ett nytt området. Dette med tanke 

på de lange avstander og bedre samhold mellom gruppene. De lurer på hva de 

andre gruppene i området Nord tenker rundt dette? 

 

6. Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


