
 

 

Område Midt Service Komite 

 
Referat OMSK møte Molde 28.04.19 

 

Møteplan: 16. juni i Trondheim. 
 

Kontonummer:4202.51.36904 

 

Tilstede: Leder, Sekretær, Kasserer, RKM, Vara RKM, Vara GSR Stjørdal, 
Sekretær OR-Møre&Romsdal 
1 observatør, kasserer treffkomiteen Molde 

  

 

Agenda til møtet: 

Presentasjonsrunde:  

Alle presenterte seg. 

Godkjenning av agenda og referat fra siste møte. 

Godkjent 

Tok en stille stund 

Leste visjon for NA tjeneste. 

Leste Tradisjonene. 

Leste 10 konsept.  

Leder ga sin oppfatning av 10. konseptet. 

 

1.  Spørsmål og kommentarer til rapporter: 

Spørsmål om rapporten fra Trondheim vedrørende avlyst konvent. Tas opp som 

egen sak. 

Spørsmål om hvorfor det i rapporten fra konventleder sies at det har vært manglende 

servicevillighet fra Molde og Namsskogan, mens det tidligere har vært hevdet det 

motsatte. 

 

2.  Rapportering fra verv: 

• Kasserer tok selvkritikk for manglende rapportering. 

• RKM fant det vanskelig å rapportere da det ikke har vært Regionsmøter, 

imidlertid viktig å være tilstede for å ta med saker fra OMSK tilbake til 

Regionen. Innspill fra resten av OMSK. 

• Nestleder har trekt seg, ønske fra leder om at gruppene finner nye kandidater. 

Gjelder også vara sekretær. 
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3.  Økonomisk status:  

NA OMSK Driftskonto: kr. 10.282,71 

NA OMSK Konventkonto: kr. 9.951,37 

Kommentar om at det ikke er rapportert at det er sendt, samt at det ikke sendt når det 

er rapportert. 

Bekymring i forhold til økonomien. Hva gjør vi? Gjenspeiler kanskje situasjonen i hele 

området.  

 

4.  Ledige verv 

Nestleder - Har trekt seg fra vervet – Ingen nominerte 

Vara sekretær – Ingen nominerte 

OR leder Trøndelag – Ingen nominerte 

 

5.  Saker fra/til OMSK. 

Sak 1. Fra NA Trondheim. Vi ønsker informasjon ang kansellering av konvent i 

Trondheim.  Dette for å diskutere hva kan vi gjøre annerledes/bedre til neste år. 

Når OMSK har vedtatt at det skal avholdes, og konventkomiteen ser det er vanskelig 

å avholde konvent kan ikke konventkomiteen selv avgjøre at konventet er avlyst. Det 

må opp i OMSK. 

I fremtiden bør den som stiller som konventleder sørge for å ha nøkkelpersoner klar 

når det skal velges komiteleder. Likens bør konventkomiteen forholde seg til OMSK 

når avgjørelser skal tas. 

For fremtiden bør kanskje konventleder/konventkomite velges i god tid før konventet 

skal avholdes. 

Leder kontakter konventleder for å avklare i forbindelse om skolen er leid eller ikke. 

Foreløpig ikke vedtatt å avvikle konventet da eneste oppmøtte GSR avstår fra å 

stemme. 

 

Sak 2. Informasjon fra NA Molde: Avholde Treff 2019. 

NA Molde ønsker å marker 10-årsjubileum med treff i august/september 2019. 

Treffleder valgt. 

 

Sak 3. Treffkomite for NA Molde: Søknad til OMSK om lån til forberedelse av Treff i 

Molde 2019 

Kasserer for treffkomiteen har sendt søknad om lån på kr. 10.000,- for avholdelse av 

treffet. Vedtatt enstemmig. 
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Sak 4. Informasjonssak: Sekretær presenterer: Forslag til logo på agenda og referat, 

arkiv for referatene, samt vedtakslogg på OMSK siden på nanorge.org. 

Vedtatt å bruke logo, samt utarbeide vedtakslogg. 

 

6.  Saker til OMSK fra/til Regionen-  

Ingen saker, neste møte 08.06.19 

 

7.  Oppdatering av kontaktliste. 

Oppdatert 

 

8.  Oppdatering av 12.Trinnsfrivillig liste. 

Oppdatert 

 

9.  Sende penger videre i strukturen 

Ikke vedtatt å sende noe videre. 

 

10. Saker fra forrige møte. 

      OMSK konvent 2019 

Febr. 19. Servisevillighet fra Molde og Namsskogan.  

Når konventkomiteen har besluttet at de kan arrangere konvent er det uheldig at det 

regnes som avgjort før det behandling i OMSK. 

Redegjørelse fra konventleder om arbeidet så langt. Konventkomiteen mener at de 

har ressurser for å avholde et konvent. Vedtatt 3 for at vi skal ha konvent i Trondheim 

i år. 

April 19. Pga av manglede servicevillighet har konventkomiteen valgt å avlyse årets 

konvent, se rapport og sak1. 

  

11. Eventuelt og evaluering av møte 

• Skal vi ha møte i juni? Møtet flyttes til 16.06 og avholdes på Skype. Møtet i 

Molde i august legges til treffet. Dato ikke helt avklart. 

• Berømmer oppmøtt GSR. 

 

Møtet slutt ca. 12.45 

 

 


