
Referat område øst 2, 6. april 2019 
 

Tilstede: Kasserer, GSR Bø, GSR Drammen, Leder H&I, GSR Recovery, Nestleder FU, 2 medlemmer av 

FU, RKM, GSR NA2000 Vikersund, GSR Hønefoss, GSR Larvik, Leder, 9 observatører. 

Innledende punkter 
 Stille stund og sinnsrobønn 

 Tradisjoner og konsepter ble lest 

 Tolkning av konsept 4. GSR Drammen tar konsept 5. neste gang. 

Rapporter styret av administrative tjenere 
RKM 
 Siden sist. 

Da jeg ikke hadde muligheten til å stille på siste regionsmøte, så er min rapport basert på referatet. 

 Litteraturkomiteen rapporterer om at skatteetaten ikke kan se at NAs litteraturkomite 
trenger å betale mva. 
116000,- har blitt overført til regionen. 

 OSSK rapporterer om at Bragdøya ikke blir avholdt i år. 

 Telefonkomiteen ville legge til at de trenger folk som 12. Trinnsfrivillige. Ta kontakt på mail 
telefon@nanorge.org. 

 Budsjettet for 2019 ble godkjent. 

 Sak fra NA Region Norge til World Service Conference (WSO) 2020. Utarbeide ny trinnguide 
for NA-medlemmer som har jobbet seg igjennom «Anonyme Narkomane – veiledning til 
trinnarbeid» og som ønsker å komme seg videre i trinnarbeidet. Ble godkjent. 

 Sak fra oversettelseskomiteen: 
Ordet «ideell» (non profit) er tatt ut av NA Norges litteratur og innledningskortene. I NAs 
norske litteratur finnes det derfor ingen referanser til at vi er en «non-profit» organisasjon 
lenger. F.eks. er setningen «NA is a nonprofit fellowship or society of men and women for 
whom drugs had become a major problem.» oversatt til: «NA er et felleskap eller forening av 
menn og kvinner for hvem rusmidler hadde blitt et hovedproblem. Det at vi i NA er en non-
profit organisasjon synes oversettelseskomiteen er en så viktig del av NAs budskap at de 
ønsker å få regionens godkjennelse til å endre dette i NA Norges litteratur. Ble godkjent. 

 Sak fra OØSK: Ønsker å få tillatelse og lisens fra NAWS til å lese inn lydbøker. Kommentarer: 
OØSK melder om at lisens allerede er gitt dem av Oversettelseskomiteen. 

 Regnskap 2018. Godkjennelse av regnskap for NA Regionen Norge 2018. 
Beslutning: Vi vil ha nytt regnskap med posteringer, avvik i forhold til budsjett og forklaring 
av postene. Skal legges ut på nanorge.org. 

 Sak angående pengehåndteringen i NA Regionen Norge: 
a) Ordlyden endres: Vedtak fra 2015 angående reservebeholdning spesifiseres. Regionen skal 
ha en hovedkonto. Dette er kontoen hvor reservebeholdningen skal holdes igjen. 250000,- 
Alt utbetales. 
Kasserer: Foreslår at summen bør være 250000,- i stedet for 125000,- og at hele budsjettet 
for året blir utbetalt til tjenestekomiteen og underkomiteer. Konsensus, godkjent.  
b) 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. Beslutnng: Saken er utsatt til neste gang. 
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 Sak fra OØSK: OØSK ønsker at litteraturkomiteen har med en oppdatering på hvert 
regionsmøte med opplysninger om hvor mye det er solgt for, hva som er sendt videre, 
kassabeholdning. OØSK ønsker også at penger sendes videre fortløpende, slik at pengeflyten 
ikke stopper opp. 
Beslutning: Konsensus. Godkjent. 

 OØSK ønsker en regional NA Facebook side slik at vi kan nå ut til flere. 
Beslutning: Saken går videre til neste gang. 

 OØSK ønsker en info-flyere om møtene som ligger på nanorge.org slik at info fra NA utad blir 
lik. På flyer kan det da være mulig at hver enkelt gruppeside skriver inn sin adresse. 
Beslutning: Saken går videre til neste gang. 

 Sak fra OØSK til Webkomiteen: OØSK ønsker at møtelistene (beskrivelsene) står på engelsk 
slik at de som ikke kan norsk kan finne fram og se hva slags møte det er. 
Beslutning: Saken går videre til neste gang. 

Neste regionsmøte er i område øst 2 den 8. juni. 

 

Kassererrapport – mars 2019 
 

Saldo pr. 31.03.19        Kr. 8.933,27 

Omkostninger        Kr. 120 

 

Ingen utbetalinger i mars 

 

7.tradisjon for februar 

06.03.19 NA Larvik      Kr. 500 

22.03.19 Du Er Ikke Aleine-Gruppa    Kr. 3.000 

 

Saldo pr. 31.03.19 for underkomiteene 

HI         Kr. 1.430,20 

OI         Kr. 300 

Aktivitetskomiteen       Kr. 638,50 

 

Saldo totalt        Kr. 11.301,97 

 

Leder 
Siden forrige områdemøte har jeg skrevet og arkivert referatet fra møtet i mars.  Jeg har også skrevet 

dagsorden og lagt ut disse på NA Norges websider. 



Jeg har kontaktet FU og spurt de om å komme å holde workshop. Jeg har sendt ut mail til gruppene 

om at vi skal ha workshop og lagt ut invitasjonen på «Jimmy K’s venner» på facebook. 

Jeg har fått mail fra Webkomiteen om at de nå vil lagre tidligere dagsordner og referater på NA-

Norges websider. Det vil altså ikke være kun nyeste dokumenter som vil være tilgjengelig, slik at man 

skal kunne gå tilbake å se historikken. 

Ellers har jeg fulgt med på mailen. Ingen nye saker. 

Rapporter underkomiteer 
H&I 

DAGSORDEN HI KOMITEMØTE  18.03.2019 
 

TILSTEDE:  Leder, sekretær, panel leder Borgestad, kaffekoker og en observatører  

 

 

 STILLE STUND 

 SINNSROBØNNEN 

 TRADISJONER LEST 

 KONSEPTENE LEST 
 

POST 
Fått invitasjon fra Gon komiteen for å holde informasjonsmøte om HI på Gon. HI stiller opp, men vil 

ha et fast tidspunkt. Mulig kl 16 på fredag, får tilbakemelding fra Gon komiteen. 

 

ØKONOMI 
Har  ca 1714 kr på konto.  

LEDIGE VERV 
Leder     Leder til januar 2020 

Nestleder    Ingen villige  

Kasserer    Frem til 16.04.19 

Sekretær     Frem til 21.09.19   

Panel leder Borgestad   Valgt frem til mars 2020  

Vara panel leder   Valgt frem til mars 2020 

Panel leder Ringerike   Frem til februar 2020 

Vara Panel leder Ringerike  Ingen villige 

Kaffekoker    ut mai 2019 



Panel leder Horten   Ingen villige 

Vara panel leder Horten  Ingen villige 

 

RAPPORT FRA PANEL LEDER 
 

 

1. Borgestad 
Panel leder har vært i dialog og avventer tilbakemelding. Det blir mest sannsynlig på 

mandager. Skal vi ha åpne møter?  

 

2. Horten fengsel 
Avtalen er at vi tar kontakt igjen- når vi har ressurser og kunne  følge opp møter igjen  i 

Horten. 

 

3. Ringerike fengsel 
Møte 05.03.19. Var to med fra NA og 4 innsatte som deltok. Det var et fantastisk møte med 

mye engasjement og gjenkjenning. 

4. Skien fengsel 
Kontakt med skien fengsel. Har forsøkt å få kontakt ed leder i rusteamet der. Det var drøftet 

og skulle få svar i løpet av uken. Må ha folk med lang nok kriminell tid. Kan starte med å finne 

NA medlem som er interessert. 

 

HASTE SAKER 
Slå sammen HI og OI. OI er ikke oppe å går. Vi avventer før vi tar opp på området. Høre rundt om det 

er noen med OI erfaring som er villig. 

Kan vi lage et dokument med info om å være møteleder i HI og for å kunne delta der for å dele 

historie og være observatør. Det kan vi få laget. 

Panel leder Borgestad kopierer møteledernøkkel og andre dokumenter og sender til sekretær. 

Vi tar kontakt med Horten fengsel når vi har mulighet for å holde møter der. 

Hva skjer i Drammen? 

Drammen fengsel tar kontakt med oss når det blir aktuelt med møter igjen. Tidligere panel leder er 

fortsatt kontakt person. 

Per i dag skjer det ikke noe i Larvik 

Per i dag skjer det ikke noe i forhold til Vestfold klinikken, men vi jobber videre med dette. 

Facebook gruppa: skal åpne den nå og invitere NA medlem som er villige til å gjøre service. Alle i HI 

komiteen blir administratorer.  

 



SAKER TIL EVENTUELT NESTE GANG 
 

GRUPPESELVRANSAKELSE 
Hvordan er atmosfæren på HI møtene? 

Neste HI møte er 15.04.19 

 

Grupperapporter 
Drammen 
Ikke sendt rapport 

Du er ikke aleine gruppa – Bø 
Gruppa har vokst, og vi har vært opptil 17 stk på tilfriskningsmøtet. Flere nykommere og «innflytter.» 
Fine møter. 9 stk på arbeidsmøtet, mye villighet og engasjement, kun vara-GSR-vervet som ikke er 
besatt. Vi har sendt kr 3 000,- til området og handlet mye litteratur. Vi har god økonomi, og skal 
betale husleie for dette og neste år. Har opprettet et nytt verv – fraværskontakt, for å ivareta 
medlemmer som ikke kan delta på møter. 

Recovery 
Ikke sendt rapport 

NA 2000 Vikersund 
Gsr rapport 31.03.2019, fra Na 2000 gruppa i Vikersund,  4 stk. tilstede, 5-15 stk på møtene. Økonomi 

1237,-  Valg, alle verv opptatt,  Innleder med kake 12. Mai,  Eventuelt, spørre om møteleder-nøkkel 

ang. Offentlig info. På Ludohuset- Mestringsenhet i Modum Kommune.  Mvh. Gsr. 

NA Hønefoss 
Rapport fra NA Hfs, OØ2SK 6.april 
 
• Vi er 5-12 stk på møtene våre. God atmosfære av Tilfriskning! En sjelden gang besøk fra 
institusjoner. 
• Mangler GSR og vara-GSR, ellers alle verv besatt. 
• Sender 3000 kr til OØ2SK, ca 500 kr igjen på konto. 
• Ønsker kontakt med OI-komitéen for å få gjort noen OI-presentasjoner i byen vår igjen. Vi ønsker 
oss flere nykommere! 
 

NA Larvik 
Ikke sendt rapport 

Hensyn som må tas 
Ingen hensyn. 

Valg 
 Ingen villige. 

 Ingen nomineringer til regionale verv. 



Workshop 
FU stilte med nestleder og to komitemedlemmer. FU-medlemmene delte begge sin historie og 

erfaring med å gjøre service. 

Nestleder FU holdt en presentasjon og alle ble delt i grupper for å diskutere utvalgte temaer. 

Eventuelt 

Avslutning 
Vi avsluttet med opplesning av referat, kunngjøringer og hilsninger, samt sinnsrobønnen. 

 

 


