
 

 

 

 

Presentasjonsrunde 

Stille stund for å minne oss på hvem vi tjener 

12 tradisjoner leses 

Visjonen for service leses 

12 konsepter leses 

Er det noen som har noe å lese eller framføre? 

Post 

Gjennomgang og godkjenning av agendaen.  

Referat fra forrige møte 

Selvransakelse 

Rapporter 

Valg 

Saker 

Eventuelt 

 

 

 

SELVRANSAKELSE: 

Selvransakelse gjennomføres av fellesskapsutviklingskomiteen  

 

 

 

 

 

RAPPORTER:  

 

 
 

Spørsmål og svar: Alle oppfordres til kommunikasjon før møtet slik at det brukes minst 

mulig tid under selve møtet. Her vil spørsmål fra rapporter komme og vi besvarer så god vi 

kan. Gjerne før møtet og da sender vi svar til sekretær som setter det inn i referatet og agenda.  

 

 

 

 

 

Agenda for regionsmøte 08.06.19 



VALG Region Norge 
 

   Verv Rusfritid Varighet Valgt Ledig fra 

A Leder 4 års rusfri tid 2 års varighet Ledig  

B Nestleder 3 års rusfri tid 2 års varighet Bjørnar 02.20 

C Sekretær 3 års rusfri tid 2 års varighet Lars E 10.19 

D Vara Sekretær 3 års rusfri tid 2 års varighet Ole G 02.20 

E Kasserer 4 års rusfri tid 2 års varighet Anders 02.21            

F Vara Kasserer 3 års rusfri tid 2 års rusfri tid Ledig  

G Delegat 5 års rusfri tid 2 års varighet Cathrine 10.20 

H Vara Delegat 4 års rusfri tid 2 års varighet Jonas 06.20 

I 2. Vara Delegat 2 års rusfri tid 2 års varighet Trond 10.20  

J Leder Litteratur 3 års rusfri tid 2 års varighet Jens 10.19 

K Kasserer Litteratur 4 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 

L Leder Web 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 10.19 

M Leder Telefonkomite 3 års rusfri tid 2 års varighet Odd Bjarne 10.20  

N Leder Oversettelse 3års rusfri tid 2 års varighet Christin 10.20 

O Leder FU 3 års rusfri tid 2 års varighet Monica 02.20 

P Nestleder FU 3 års rusfri tid 2 års varighet Lena 10.20 

Q Leder Servicekonf. 3 års rusfri tid ad-hoc Ledig 

R Leder ECCNA 3 års rusfri tid ad-hoc Ledig 

S Leder NCCNA 3 års rusfri tid 2 års varighet Beate 06.19 

T OR koordinator 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 

U OR koordinator 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 

 
 

 

Saker:   

1. Servicevillighet i Telefonkomiteen (sak fra referat 09.02.2019) 

Innhenting for servicevillighet til TK uten kvalitetssikring fra gruppene og området. 

 

2. Litteraturkomiteens beholdning (sak fra referat 09.02.2019) 

Litteraturkomiteen skal jevnlig overføre overskudd etter evne til Regionen. Beholdningen i 

litteraturkomiteens konto skal ikke innregnes som en del av regionens beholdning. Kasserer 

skal ha et spesielt fokus på 11. konsept og de anbefalinger som ligger i dette konseptet. 

 

3. Regional Facebook side (sak fra referat 09.02.2019) 

OØSK ønsker en regional NA Facebook side slik at vi kan nå ut til flere. 



 

4. Felles mal for info-flyer (sak fra referat 09.02.2019) 

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. 

 

5. Møtelister på Engelsk (sak fra referat 09.02.2019) 

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. 

 

6. Synlighet av pengebruk (Sak fra Oversettelse)  

Det hadde vært ønskelig med en gjennomgang av kasserers prosedyrer når det gjelder 

synlighet. Vi skulle gjerne sett at det kom tydelig frem hvor mye penger som faktisk ble brukt 

og hvor resten ender opp. OK understreker at vi på ingen måte mistenker at penger har 

kommet på avveie. 

7. Tekst på post fra Litteraturkomiteen (sak fra OØSK) 

Vi ønsker at litraturkomiteen forandrer på teksten på posten som blir sendt ut fra anonyme 

narkomane til NA. 

 

 

EVENTUELT 

 

 

 Neste regionsmøte er i Oslo lørdag 12.10.2019 

 

 

 

IKS 

Sekretær 


