
 

 

 

DAGSORDEN OØ2SK – 4. mai 2019 

HUSK AT ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN TIL Å DELTA PÅ 
OMRÅDEMØTET. 

1 VALG OMRÅDE ØST 2 SERVICE KOMITÈ: 

A. Leder 2 år rusfri, 1 års varighet Ledig fra 07. 2019 
B. Nestleder 1 år rusfri, 1 års varighet  Ledig fra d.d. 
C. Kasserer 2 år rusfri, 2 års varighet  Ledig fra 06. 2019 
D. Vara Kasserer 2 år rusfri, 1 års varighet  Ledig fra d.d. 
E. Sekretær 2 år rusfri, 1 års varighet  Ledig fra d.d. 
F. Vara Sekretær 1 år rusfri, 1 års varighet  Ledig fra d.d. 
G. RKM 2 år rusfri, 1 års varighet  Ledig fra 11. 2019 
H. Vara RKM 1 år rusfri, 1 års varighet  Ledig fra d.d. 
J. Kaffekoker 6 mnd. rusfri, 6 mnd v. Ledig fra 10. 2019 
J. H.I. Leder 2 år rusfri, 1 års varighet  Ledig fra 01. 2020 
K. O.I. Leder 2 år rusfri, 1 års varighet  Ledig fra d.d. 
L. Leder Aktivitetskomitè   2 år rusfri, 1 års varighet  Ledig fra d.d. 
    

Alle verv har mulighet for gjenvalg inntil 1 år 

 

2 NOMINERING TIL LEDIGE VERV I REGIONEN NORGE: 

A. Leder Servicekonf.2020 3 års rusfri tid, Ad-Hoc 
B. ECCNA Anbudskomiteleder 3 års rusfri tid, Ad-Hoc 
C. OR-koordinatorer 4 års rusfri tid, 2 års varighet  

Tjenesteperioden for betrodde tjenere, i NA`s Regionsservicekomité Norge er 2 år. 

 

 

3 HASTESAKER 

a. Regionsmøtet i juni skal avholdes i Område Øst 2 
Etter regionens plan skal regionsmøtet i mai i år avholdes i Område Øst 2. 
Vi må bli enige om hvordan vi best mulig kan sørge for en god ramme 
rundt regionsmøtet. Vi må stå for lokaler og enkel bevertning. Hvem som 
tar regningen er leder litt usikker på, men RKM kan kanskje informere om 
det. 

 
 



 

 

 

4 SAKER SOM GÅR VIDERE 

a. Sak fra gruppe: Spørsmål til regionen / Stoppe pengestrømmen til 
regionen. Vi begynte å gå igjennom sakene for å se hvilke av 
punktene området kan stille seg bak. Det ble en lang diskusjon på 
om dette er rette måten å angripe denne saken på. Vi bestemte at vi 
skal be RKM sette seg inn i saken og finne ut hvilke punkter som 
allerede er til behandling i regionen, og hva som skjer med disse. Vi 
inviterer også de som har skrevet «brevet» til å komme og redegjøre 
for dette på områdemøtet i mai. 

Begrunnelse: 

Vi foreslår at område stopper pengestrømmen til region inntil region har 

redgjort for de punktene som presentert. Region må komme med 

budsjett/regnskapsmodell. Det henvises det til konsept 1,2,11 og 12, 

Tradisjonene, NA Regionen Norge Økonomi, loggbok og retningslinjer. 

(Det er brudd på disse). 

1. Regionen har ikke sendt ut regnskap for 2017. Dette skulle vært 

sendt ut allerede i januar. Dette skulle stått på regionens agenda 

februar 2018 og vært sendt ut til alle gruppene for gjennomgang.  

2. Har kasserer slått sammen regionenes konto sum og litteratur 

komiteens konto sum? 

3. Hvorfor blander kasserer regnskap og økonomi med litteratur 

komiteens regnskap?  

Litteratur komiteen er en selvfinansiert enhet og skal ha egen 
økonomi og regnskap.  

4. Poengteringer til budsjett forslag:  

a. Regionen skal holde igjen en sum på 125.000 som buffer til 

løpende utgifter. Dette burde føres som inn post på budsjettet. 

b. Litteratur komiteen utgifter skal IKKE føres på regionens 

utgiftsposter, men skal ha ett eget budsjett og regnskap. 

Overskuddet skal føres som inn post på budsjettet. 

c. Regionen HAR drift utgifter. Kasserer kan se på fjorårets regnskap 

og bruke denne som mal. 

d. Det er ikke satt av midler til OR. 

e. Det er ikke satt av penger til servicekonferanse.  



 

 

 

5. Det er uakseptabelt at kasserer velger å ikke sende rapporter.  

6. Det er uakseptabelt å avslutte en kasserer rapport med FUCK YOU 

ALL. Vi bør opptre høflig og respektfullt ovenfor hverandre. 

7. Hvordan kunne regionen tillate og gå tom for penger allerede i 

februar? Hvorfor oppfordret kasserer RKMene til å sende 378.182kr 

ut av landet og brøt dermed vedtak av 2015? Og gjorde regionen 

bankerott. 

8. Hvorfor ble det ikke holdt igjen penger til regionenes 30 års 

konvent, som fremlagt godkjent budsjett av februar 2018? 

9. Hvorfor blir ikke litteratur komiteens rapporter tatt på alvor når det 

gjelder ytring av bekymring rundt regionens økonomi? 

10. Er det kun 1 som har tilgang til regionens konto? Eller praktiseres 

fortsatt dobbel signering? 

11. Det er ikke greit at kasserer velger i sin rapport a februar 2018 å 

utlevere grupper i drammens område og oppfordre til å ta kontakt 

med kasserer personlig. Regionens kasserer skal lytte til hva 

områdene uttrykker og skal overhode ikke hoppe over disse 

leddene. Hvordan kan regionen syntes at dette er riktig måte å 

håndtere kasserer vervet sitt? Verken RKM eller Kasserer har 

myndighet til å navngi en enkelt gruppes disposisjon av sine midler. 

Alle grupper er selvstyrt. Dette er tradisjonsbrudd. 

12. VI ØNSKER REVISJON AV 2017 OG 2018. 

c. Skal vi avholde områdemøte hver 2. eller 3. måned, og ikke hver 

måned slik som nå? 

Kommentarer: 

Vil vi da få nok tid til saker? 
Dette er et forslag som har vært oppe flere ganger. Også kommet 
frem på workshops. 
Hva om RKMen innhenter info om områdene som praktiserer dette 
og kommer tilbake med info i mai? 
Konsekvensen for de områdene som praktiserer dette er at de ofte 
ikke har fått tatt stilling til sakene når RKMen kommer på 
regionsmøtene. 

 



 

 

 

Vi ber RKM hente erfaringer på dette fra andre områder som 
praktiserer dette og oppdatere oss på områdemøtet i mai. 

 

d. Skal vi lage en ad-hoc-komité som skal revidere vedtekter og 
retningslinjer? 
Kommentarer: Vi burde se i plenum hvilke retningslinjer det er 
snakk om før vi tar en beslutning på det. Er det snakk om «A guide 
to local service»? Det er vel vedtektene og vervbeskrivelsene det er 
snakk om. 

 
 
5 NYE SAKER 

a. Vi har fått invitasjon av GON-komiteen om å avholde 
områdemøtet i august på GON. Dette i samme tradisjon som før. 
Ønsker vi å gjøre det slik i år også? 

b. Saker fra regionen: 
i. Ordlyden endres: Litteraturkomiteen skal jevnlig 

overføre overskudd etter evne til Regionen. 
Beholdningen i litteraturkomiteens konto skal ikke 
innregnes som enn del av regionens beholdning. 
Kasserer skal ha et spesielt fokus på 11. konsept og 
de anbefalinger som ligger i dette konseptet. 

ii. Ønsker vi en regional NA Facebook side slik at vi kan 
nå ut til flere. 

iii. Ønsker vi at info-flyere om møtene som ligger på 
nanorge.org blir slik at info fra NA utad blir lik. På 
flyer kan det da være mulig at hver enkelt 
gruppeside skriver inn sin adresse. 

iv. Ønsker vi at møtelistene (beskrivelsene) står på 
engelsk slik at de som ikke kan norsk kan finne fram 
og se hva slags møte det er? 

6 EVENTUELT  

a.  
 

HUSK AT ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN TIL Å DELTA PÅ OMRÅDEMØTET. 



 

 

 

I kjærlig tjeneste 
Nestleder OØ2SK 
E-post: lederoosk2@gmail.com 
E-post: nestlederoo2sk@gmail.com  
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