REFERAT OVSK – 25. MAI 2019
TILSTEDE: Kasserer, RKM, Vara RKM, OR-leder Haugesund, 4 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2
stk. observatør (5 stk. med stemmerett) Totalt 11 stk.
I mangel på administrative tjenere i Området ledes møtet av observatør fra Bergen og
referat skrives av en observatør fra Bergen.
Det ble ønsket velkommen og vi tok en stille stund for å invitere en kjærlig Gud til å delta i
våre beslutninger. Vi hadde deretter en presentasjonsrunde og telte antall med stemmerett.

INNLEDENDE PUNKTER:
•

Tradisjonene og konseptene i kortform og hele 5. konsept ble lest opp.

•

Selvransakelse: Begrenser vi oss i OR-arbeid og evt. hvorfor?

Regionen har opprettet et nytt verv for OR-koordinator, men begrenser vi oss lokalt i forhold
til f.eks. anonymitet? Nye Horisonter har vurdert flere OR-oppdrag fordi det har vært lite
oppmøte fra oppdragsgivere. Er det en grunn til at vi mister oppdrag så er det fordi vi ikke
har tid og kapasitet. Opplever at mange har et ønske om å gjøre OR-arbeid, men i mangel på
medlemmer med erfaring så er det vanskelig å gi det videre. Et medlem sier at det er noen
som sier at dersom det ikke finnes en formell OR-komité så skal det ikke gjøres OR-arbeid. 6.
tradisjon oppleves som begrensende i tilfeller. Medlemsmassen begrenser veldig siden det
er maks hva man kan ta på deg av oppgaver. Det er også mye frykt for å gjøre feil og
tradisjonene tolkes forskjellig. Viktig å være tålmodig. Gruppene er det øverste organet og vi
er avhengig av at det fungerer i gruppene for at det skal fungere med OR-service. Det er ikke
mulig å gi noe videre som man ikke selv har fått. Et annet medlem lar seg ikke begrense noe.
Opplever større oppmøte i OR i Bergen selv om det ikke finnes noen verv besatt i komitéen.
Prøver å gjøre OR-service spennende og tiltrekkende for nyere medlemmer. Det oppleves
som behov for at OR-medlemmer fra alle 3 byene møtes for å utveksle erfaringer. Å starte
en komité krever litt. Håper at den regionale OR-innsatsen får NA i Norge til å blomstre. Lett
å la seg forvirre ved å spørre for mange og kanskje bedre å søke til litteraturen.
Gjennomgående fenomen med forskjellig tolkning av tradisjonene. Vedr. PR Week: Vi
begrenser oss i forhold til sosiale medier, reklame etc. Vi er rett og slett ikke synlige nok.
Dette er ikke påpakning, men tiltrekning. I Bergen skal vi i forhold til PR Week sette inn
annonse i avisen, donere litteratur til biblioteket etc. Det eneste som kreves for å drive en
OR-komité er minst ett medlem som har struktur nok til å kalle inn til OR-møter. Inhabilitet
er ikke noe scenario i OR-arbeid. Viktigste er å besvare de henvendelsene som kommer selv
om vi ikke har ressurser å delegere.
•

Dagsorden ble godkjent.

RAPPORTER:
ADMINISTRATIVE TJENERE:
Kasserer:
Transaksjoner ut OVSK denne perioden (april – mai 2019):
1. Utbetalt OR Bergen Kjøregodtgjørelse
-1190,40,2. Abonnement nettbedrift
-150,00,3. Kostnad nettbedrift
-340,50,4. OR Haugesund oppdrag Sandeid
-422,00,5. Utbetalt halve budsjett for kvinnetreff i Haugesund
-3000,00,6. Kostnad nettbedrift
-408,50,7. Abonnement nettbedrift
-150,8. Reiseregning Speaker kvinnetreff Haugesund
-1816,00,9. Litteratur OR Bergen
-350,00,10. Tilbakebetalt Reiseregning innleder kvinnetreff
-350,00,11. Tilbakebetalt Reiseregning Vara-RKM
-1228,00,12. Litteratur OR Bergen
-2179,00,-

(01.04.2019)
(09.04.2019)
(09.04.2019)
(29.04.2019)
(29.04.2019)
(06.05.2019)
(06.05.2019)
(10.05.2019)
(22.05.2019)
(22.05.2019)
(22.05.2019)
(24.05.2019)

Sum

(24.05.2019)

-11584,40,-

Transaksjoner inn OVSK denne perioden:
1. Nye Horisonter
2. Clean Kokos
3. Nye Horisonter
4. En Ny Start
5. Kvinnetreff, overskudd
6. Ferjekort (tilbakebetaling av utestående)

+500,+750,+500,+1500,+3670,23,+1521,00,-

(01.04.2019)
(29.04.2019)
(02.05.2019)
(07.05.2019)
(14.05.2019)
(24.05.2019)

Sum

+8441,23,-

(24.05.2019)

Underskudd denne perioden
Saldo OVSK pr. 24.05.2019

Kr 3143,17,Kr 17801,62,-

Kvinnetreffet gikk ca. 1500,- i minus. Har satt opp Vipps for Fjord & Fjell i Sogndal
(nyoppstartet gruppe). De ønsker å være en del av OVSK.
RKM og vara RKM:
Det har ikke vært noe regionsmøte siden sist og neste regionsmøte er 8. juni. Rapport etter
forrige regionsmøte blir derfor lest opp én gang til:
Webkomitéen har lagt til rette slik at tidligere agenda og referat nå blir liggende som ett
slags arkiv under fanen "Service" på vår hjemmeside. Dere finner også agenda for

kommende møte på samme plass (f.eks. "Arkiv for Område Midt ligger her"). For 2018 har vi
kun lagt ut referatene, mens det for 2019 blir liggende agenda og referat.
Vi har lagt ut alle referatene som har kommet inn til oss i 2018 og 2019. Hvis dere har referat
for 2018/2019 som dere ønsker skal være med er det bare å sende de til oss, så legger vi de
ut (helst i PDF-format). I den anledning vil vi oppfordre alle områdene om å sende inn
agenda og referat når dere har/har hatt møter.
Det er viktig at tidligere deltakere ikke møter opp på Bragdøya og tror det er fritt å campe.
Tror dere må presisere ut til deres medlemmer at de ikke kan komme til Bragdøya for å
campe. Vi har ikke verken fasiliteter eller folk til å handle dette.

Litteraturkomiteen rapporterer om at skatteetaten ikke kan se at NAs Litteraturkomité
trenger å betale moms. 116000,- har blitt overført tilbake til Regionskomitéen.

Telefonkomiteen ville legge til at de trenger folk som 12-trinnsfrivillige. Ta kontakt på mail
telefon@nanorge.org.
TK har vært i kontakt med NA Region Sverige ang telefon og internett, og da spesielt
Facebook. Vi lurte på hvilken effekt Facebook hadde gitt, og de svarer: «Vi har märkt att
trafiken till hemsidan har fördubblats, och telefonsamtal och mail har ökat. Tidigare fick vi
mycket meddelanden och samtal från anhöriga och professionella, men nu får vi fler
meddelanden och samtal från beroende». «Vår sida har idag 2600 följare, ett enlägg når
mellan 1000-10000 personer beroende på hur många medlemmar som delar det vidare och
hur attraherande texten och bilden är». De skriver også: «Vi har bara positiva erfarenheter
av Facebooksidan. De medlemmar som gör service med sidan är anonyma och deras namn
syns aldrig utåt. Alla inlägg och svar på meddelanden görs som Anonyma Narkomaner
Sverige». TK anser denne informasjonen som svært viktig. Saken er meldt videre til Region

Sak fra NA Regionen Norge til World Service Conference (WSO) 2020: Utarbeide ny
trinnguide for NA medlemmer som har jobbet seg gjennom «Anonyme Narkomane –
veiledninger til trinnarbeid» og som ønsker å komme videre i trinnarbeidet. Kommentarer:
Ordlyd tar FU og delegatene seg av i samarbeid med World Board. Skal deretter tas til
regionen før den sendes til World Board.
OØSK ønsker en regional NA Facebook side slik at vi kan nå ut til flere. Kommentarer: FU:
Ønsker at OR er til stede for å uttale seg om dette. Telefonkomiteen: Har vært i kontakt med
NA Sverige der de viser til at de har hatt en betydelig økning av henvendelser der. OSSK:
Viser til at NAWS har lagt ned sin facebook-side, og leser en anbefaling i OR-håndboka s. 92,
der det anbefales at vi bør holde oss unna gratistjenester på web. OØSK: Leser fra rapporten
til webkomiteen der de anbefaler bruk av egen hjemmeside. Vil gjerne ha OR til stede og
høre med dem. OMSK: Ønsker saken videre. Delegaten: har sendt spørsmålet videre til

NAWS. Avstemming for: Ingen. Mot: OSSK Avstår: OØSK, OMSK. Beslutning: Saken går videre
til neste gang

OØSK ønsker en info-flyer om møtene som ligger på nanaorge.org slik at info fra NA utad blir
lik. På flyer kan det da være mulig at hver enkel gruppe side skriver inn sin adresse.

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 fellesskap eller forening
av menn og kvinner for hvem rusmidler hadde blitt et hovedproblem". Det at vi i NA 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. Kommentar om
at non profit er dekkende. Konsensus.
•
•
•
•

Arbeidet med oversettelse Guiding Principles er i gang.
Revidering av Det virker, hvordan og hvorfor går sakte men sikkert fremover.
Anonyme Narkomane og: Personer som mottar legemiddelassistert behandling
(World Board Bulletin, WP) og ligger i kø for trykking.
Revidering av 12 konsepter for NA service, har vært hos proofreader og skal i disse
dager godkjennes av OK.

Liste over oversatt servicemateriale og bulletiner som er tilgjengelig hos
oversettelse@nanorge.org eller som fil på nanorge.org:
– Håndbok Offentlige Relasjoner (PR-Handbook).
– Grunnleggende H&I (H&I Basics).
– Grunnleggende Offentlige Relasjoner (PR-Basics).
– Tyveri av NA-midler.
– Åpne og lukkede møter.
– Visjon for NA-service.
– Planning Basics
– A guide to Local Service
GRUPPER:
NA Bergen: (ikke tilstede – ikke sendt rapport)
En Ny Start - Bergen: (ikke tilstede)
Den siste tiden har vi vært rundt 20 stykker på tilfriskningsmøtene våre. Vi får jevnlig besøk
fra institusjon og disse engasjerer seg i service! Atmosfæren bærer preg av tilfriskning og god
stemning. Vi har en del faste medlemmer, og får også innimellom besøk av
nykommere/medlemmer fra andre grupper. Per 23.05 står det kr. 1401,- på konto. Vi sendte

tidligere i mai kr. 1500,- til Området. Vara GSR og GSR vervet gikk nettopp ut og per i dag er
kun vervene for sekretær, kaffekoker, møteleder og litteraturansvarlig besatt.
Back to Basic again - Bergen:
Økonomi: 2900,- på konto. Kjøpt litteratur for 1000,- . Vi er fremdeles litt i etableringsfasen.
Har ikke kommet i gang med husleien enda etter 4 måneders drift, men det er huseiers feil.
Gruppesaksmøter er det ikke helt struktur på. Det har ikke vært avholdt gruppesaksmøte
etter at jeg var på siste områdemøte. Tilveksten på tilfriskningsmøtene har vært stigende
med et gjennomsnitt på 20 personer på de siste møtene. Vi er veldig opptatt av å få
nykommere til å komme tilbake. Ettersom denne gruppen ble nedlagt forrige runde så er vi
opptatt av å få møtet og gruppen til å "sette" seg sånn at det blir en fin og stabil gruppe.
Clean Kokos - Bergen: (ikke tilstede – ikke sendt rapport)
Arna Tilfriskning - Bergen: (ikke tilstede – ikke sendt rapport)
En god start på helgen - Bergen: (ikke tilstede – ikke sendt rapport)
NA BGV - Bergen:
Vi er stort sett en plass mellom 15-20 stk. på tilfriskningsmøtene. Mange av de som kommer
på møtene kommer fra institusjon og vi får derfor mange nykommere på møtene. Vi er flinke
til å inkludere de nye. Flere nykommere tar på seg serviceverv. Nylig valgt inn GSR og varaGSR. Vi har også sekretær og kasserer - dermed alle større verv besatt. Det er en god
atmosfære av tilfriskning på møtene. Flere medlemmer har gitt tilbakemelding på at de liker
at vi "går runden" når vi åpner møtet for delinger. Vi har 1500,- på konto, husleien er betalt
ut juli og vi har nylig sendt 500,- videre til området.
Back2Basic - Stavanger: (ikke sendt rapport)
Startet en ny gruppe på tirsdager og opplever dette som positivt. Mange nykommere. De
faste medlemmene gjør service. På møtet er det en god atmosfære av tilfriskning. Litt
annerledes på lørdagene - der det er flere old timere. Varierende oppmøte. På det minste 5
stk. og på det meste 18 stk. Har stabil økonomi med 2500,- på konto. Ikke sendt penger til
OVSK. Det ble kalt inn til et ekstraordinært arbeidsmøte der det ble formulert et brev til
OVSK med en beklagelse ang. sakene som vi hadde selvransakelse på sist Områdemøte.
Gruppen ønsker å vise respekt til den som følte seg truffet av disse sakene og beklager til
OVSK.
NA Funkis - Sandnes: (ikke sendt rapport)
Faktisk vært flere folk på gruppesaksmøtene enn på selve tilfriskningsmøtene. For en stund
tilbake var det en diskusjon i Området vedr. at LAR-pasienter får gjøre service i gruppen.
Ønsker å si at flere av disse nå er rusfri. 3346,- på konto. Er opptatt av å gi kjærlighet. Vært
et par nykommere innom i det siste, men har vært flere folk før. Det som uansett er positivt
er at alle verv er besatt.
NA Rennesøy: (ikke tilstede – ikke sendt rapport)

NA Bryne: (ikke tilstede – ikke sendt rapport)
NA Stavanger: (ikke tilstede – ikke sendt rapport)
NA Downtown - Stavanger: (ikke tilstede – ikke sendt rapport)
Lunsj-gruppa - Stavanger: (ikke tilstede – ikke sendt rapport)
Nye Horisonter - Haugesund:
Gruppen har rundt 15 medlemmer. På tirsdagsmøtene er snittet på 8-10 i oppmøte. På
søndagsmøtene er snittet for tiden 3-4 personer.
Vår økonomi var i mars nedadgående og vi valgte derfor å la være å sende penger inn til
området. Vi hadde bruk for noe mer litteratur og husleien hadde steget litt. Trenden ser ut til
å ha snudd litt i april og økonomien ser bedre ut.
Vi har en god og vennlig stemning i gruppen som er preget av gjensidig respekt mellom
medlemmene og en atmosfære av tilfriskning.
Det som opptar oss for tiden er å holde på den gode atmosfæren vi har, ta imot nykommerne
på en god måte og prøve å få inn litt mer penger. Ved hjelp av mer bevisstgjøring av Vipps så
får vi dette til. Vi har god servicevillighet på tirsdagsmøtene, men
begynner å få litt utfordringer i forhold til søndagene. Nykommerne gir uttrykk for at de føler
seg godt mottatt, men vi savner at flere etablerer seg ordentlig.
Vi har en sak til område vest. Det er at vi ønsker å arrangere et dagskonvent i anledning at vi
har 10års jubileum til høsten. Vi lurer på om området er med og støtter opp om dette.
Komiteleder for konventet er innstilt, og vi har flere medlemmer som har sagt seg villige til å
være med i komiteen. Men vi har ikke kommet så langt at vi har laget program eller budsjett.
Det er ingen i gruppen som for øyeblikket er nominert til noen verv i området.
På forrige gruppesaksmøte ble det diskutert hvordan forrige områdemøtet ble avholdt. Flere
av de representerte fra vår gruppe reagerte noe på at dagsorden ikke var godkjent av
GSR'ene før møtet ble satt i gang. Og at dette var nødvendig siden gruppeselvransakelsen var
litt uordinær. Vi ønsker imidlertid ikke å komme med noen formell klage, eller at det skal
brukes mer tid på dette. Men det er ønskelig at dagsordenen godkjennes av GSR'ene før
møtene startes.
NA Ølen: (ikke tilstede – ikke sendt rapport)
Fjord og Fjell - Sogndal: (ikke tilstede – ikke sendt rapport)

UNDERKOMITÉ RAPPORTER:
OR Haugesund:
Ikke skrevet egen rapport, men det er skrevet referater fra oppdrag og komitémøter.
Komitéen har tatt ferie og har ikke flere møter før august. Selv om OR-komitéen har ferie så
vil fortsatt faste oppdrag opprettholdes. Merker at man kun er de samme som gjør service
og i tillegg er det flere oppdrag der det ikke har dukket opp noen. Men må ha tro på at det
fungerer og ha tålmodighet.
OR Stavanger: (ingen rapport)
OR Bergen:
I løpet av 2019 har OR-komitéen i Bergen fortsatt manglet tjenere til alle administrative verv
og vi har heller ingen leder for komitéen. Likevel avholder vi OR-møter hver måned. Vi har et
varierende oppmøte og er alt fra 5 stk. til 10 stk. deltakere. Det forsøkes (med varierende
hell) å regelmessig avholde OR-presentasjonen under komitémøtene for å trygge
medlemmer til å bli selvstendige ute på oppdrag. Vi rullerer på hvem som avholder
presentasjonen slik at nye medlemmer kan prøve seg. Dette viser seg å være en fin måte å
ufarliggjøre OR-arbeid på i tillegg til å gi kunnskap om NA som organisasjon. Vi har mye fokus
på nettopp ufarliggjøring og oppfordrer alltid nye eller mindre erfarne medlemmer til å være
med ut på oppdrag for å inkludere og å vise at service er for alle.
Møtene er preget av god struktur og villighet, men det har vært vanskelig å opprettholde
kontinuitet i administrative oppgaver som budsjett, regnskap, referat, rapportering etc. Vi
har likevel hatt noen medlemmer som har hatt ansvar for å svare på henvendelser og
delegere ressurser slik at vi fortsatt kan bringe budskapet om tilfriskning videre, samt
beholde NA sitt voksende gode renommé.
Vi har utført 12 oppdrag totalt i år fordelt på 5 oppdragsgivere. Det er faktisk like mange
oppdrag som vi hadde totalt i hele 2018. 4 av disse stedene har aldri har hatt oss på besøk
før og i 3 av disse tilfellene har det vært med medlemmer som aldri har vært med på ORoppdrag tidligere. Med andre ord opplever vi at nyere/mindre erfarne medlemmer er
engasjerte og blir inkludert. Vi er spesielt begeistret for at vi i januar startet opp med
oppdrag i Bjørgvin Fengsel der vi nå avholder NA-møter annenhver uke.
Snart er det PR Week (3. – 9. juni) og det har vi i OR-komitéen i Bergen bestemt oss for å
være med på. (Dere kan lese mer om PR Week her: www.na.org/pr_act) Vi benytter oss av
anledningen til å gjøre litt ekstra stas på OR-arbeid denne uken. Tidligere i mai ble det
avholdt en brainstorming for å finne ut av hva vi kunne gjøre denne uken. Det kom svært
mange gode forslag. Blant annet skal vi donere litteratur til Bergen Offentlige Bibliotek,
sende ut informasjon og invitasjon om åpne møter til våre oppdragsgivere og muligens sette
inn annonse i lokalavisen. Vi håper og tror at dette kan bidra til vekst i vårt nærområde i
tillegg til å ha en positiv effekt på våre medlemmer.

DAGSORDEN OVSK – 25. MAI 2019
1
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

VALG OMRÅDE VEST SERVICE KOMITÈ:
Leder
2 års rusfri tid
Nestleder
1 års rusfri tid
Vara Kasserer
2 års rusfri tid
Sekretær
1 års rusfri tid
OR-Leder Stavanger
1 års rusfri tid
OR-Leder Bergen
1 års rusfri tid
Aktivitetskomitéleder
2 års rusfri tid

ingen villige
ingen villige
ingen villige
ingen villige
ingen villige
ingen villige
ingen villige

Alle verv har mulighet for gjenvalg inntil 1 år
2
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

NOMINERING TIL LEDIGE VERV I REGIONEN NORGE:
Leder
4 års rusfri tid
Vara Kasserer
3 års rusfri tid
Leder Servicekonferanse
3 års rusfri tid
Leder ECCNA
3 års rusfri tid
Leder Webkomité
3 års rusfri tid
Kasserer Litteraturkomité
4 års rusfri tid
OR-koordinator
3 års rusfri tid

ingen villige
ingen villige
ingen villige
ingen villige
ingen villige
ingen villige
ingen villige

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

3

SAKER FRA TIDLIGERE
a. Skal vi ha konvent i 2019?**
Generelt delte meninger. Én GSR mener at dersom det er noen som er villige til å være
aktivitetskomitéleder kan vi vel avvente situasjonen til det blir aktuelt? Nå er vi i mai og det
har enda ikke kommet noe konkret forslag. Tiden er herved knapp. Vi må huske at vi likevel
ikke må havne i samme situasjon som i fjor hvor vi laget mye oppstyr rundt at konvent ikke var
forankret i gruppene. Forslag om å stryke saken fra dagsorden nå og heller huske å ha god tid
dersom en aktivitetskomité eller ad-hoc komité har blitt nedsatt. Viktig å inkludere flest mulig
i prosessen, men GSR-ene kan ta beslutning om å ha konvent når det passer.
Forslag: Skal saken strykes fra dagsorden og at vi tar stilling til det senere når det er mer
aktuelt? Konsensus.
b. Ønskes det at Området avholder en GSR-workshop?*
Hva med å invitere til GSR-workshop på et Områdemøte? Sette av f.eks. en gitt tid av
Områdemøtet til GSR-workshop eller utvide møtetiden? Det presiseres at en slik workshop ikke

bare er for GSR-er, men alle som er interessert i å lære mer. Vi kan bestille FU, men også bruke
ressurser lokalt? Flere ønsker å ta det tilbake til gruppene, mens andre mener GSR-ene har tillit
fra gruppene sine. Forslaget er å gjøre det enkelt; Det ser ut til at vi kommer oss igjennom hele
dagsorden i dag så da kan vi sette av første timen på neste Områdemøte til GSR-workshop?
Det er en som stiller seg villig til å avholde workshopen. Området dekker evt. utgifter til mat.
Forslag: GSR-workshop i én time på Områdemøtet i september? Konsensus.
4

NYE SAKER
a. Kan Nye Horisonter få økonomisk bistand av OVSK til å feire sin 10-års dag til
høsten?
Det er satt inn en komitéleder fra gruppen og ønsker å ha Området i ryggen. Det er ikke laget noe
budsjett enda, men tydelig stemning blant GSR-ene. Denne «saken» er mer ment som en måling
av stemning i Området. Enighet om at Nye Horisonter legger frem budsjett på neste Områdemøte
og at gruppene i mellomtiden snakker med gruppene om at vi ønsker å godkjenne et rimelig
budsjett.
Forslag: Nye Horisonter legger frem budsjett på neste Områdemøte og GSR-ene tar da stilling til
økonomisk støtte fra OVSK. Konsensus.
5

EVENTUELT
a. Kan ikke-rusavhengige dele på møter?
Gruppen som har fremmet diskusjonen har sett i NA-litteraturen at dette ikke anbefales. En
annen sier at det er mye vi risikerer hvis vi åpner opp for ikke-rusavhengige delinger. Én GSR
mener dette må være opp til gruppene. GSR-ene er generelt delet i sin oppfatning. NAlitteraturen er imidlertid tydelig på hvordan åpne møter kan åpne for delinger kun ved årseller bursdagsfeiringer (siterer fra NA gruppen). Litteraturen er ellers tydelig på hvor viktig det
er med å ha identiteten «rusavhengig» som felles platform.
6

SAKER TIL NESTE MØTE
a. Det er ofte for liten tid på Områdemøtene til å gå igjennom hele dagsorden.
Skal vi utvide møtetiden med ½ time?

GSR fra NA Funkis er leder for møtet neste gang.

VIKTIG INFORMASJON TIL GRUPPENE:
•
•
•
•

Rapporter fra grupper, administrative tjenere og underkomitéer sendes i god tid før
neste områdemøte til sekretaer.ovsk@gmail.com.
På neste Områdemøte avholdes GSR-workshop. Dette er ikke kun for GSR-er! Alle er
hjertelig velkommen.
Telefonkomiteen trenger folk som 12-trinnsfrivillige. Ta kontakt med dem på
telefon@nanorge.org for mer informasjon.
Det er viktig medlemmer ikke møter opp på Bragdøya og tror det er fritt å campe.
Kystlaget har ikke verken fasiliteter eller folk til å håndtere dette.

KUNNGJØRINGER:
•

Norsk event info: https://nanorge.org/arrangementer/

•

Svensk event info side: https://www.nasverige.org/evenemang

Kontonummer til OVSK: 9521.34.14020

Neste Områdemøte blir lørdag 28. september, kl.: 12:30.
Møtet ble avsluttet med Sinnsrobønnen og “Gjør service, det virker!”

IKS Område Vest Service Komité

