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OMRÅDE NORD

Referat områdemøte Mo i Rana kl 13.00- 17.00 27/4-19

Tilstede: GSR Mo i Rana GSR Narvik, Kasserer, Leder , observatør 1, observatør 2 (fungerende
sekretær)
Messenger : GSR Evenskjær, HI/OR Koordinator Region, RKM (Nr 4), RKM vara (Nr 5),
Observatør 3
Starter møtet med bønn og sinnsro, og tenker på de vi tjener.
Gjennomgang av referat fra forrige møte.
Gjennomgang og avstemming av dagsorden.
1. Valg av verv
Nestleder.
Sekretær
RKM
Vara Sekretær
Vara kasserer
Vara Hi/Oi
RKM går av for å heller gjøre service i området. Sier seg villig til å ta opplæring på ny kandidat.
RKM må velges på neste møte fordi det ikke ble annonsert i tide.
2. Or- kandidat i regionen
Or-koordinator fremmer en kandidat fra Tromsø. Det ønskes at området stiller seg bak en
nominasjon til region. Det ble vedtatt med simpelt flertall 2 pro og 1 kontra for nominasjon til
regionen.
3. Hi/Oi ønsker økt budsjett med 5000 kr ekstra
Flertallet ønsker å se et budsjett og en plan for bruk av pengene da det er midler igjen på budsjett.
Det er vanskelig å ta stilling til dette da Hi/Or- rep ikke er tilstede på møte.

4. Kasserer ønsker at gruppene tenker på midler til drift av NA- strukturen
Siden nyttår er det kommet inn bidrag fra 4 grupper, veldig bra! Hold fokus på 7. tradisjonen, slik at
området kan bidra mer til servicestrukturen både i området og region. Ber om at GSRer tar dette
med ut til gruppene.
5. Service, struktur og framtiden til ONSK/NA
Forslag om oppdeling av Område Nord. Enstemmig nedstemt. Det blei enighet om å fokusere på
servicevilligheten i gruppene og hele området, for og ta vare på det vi har. Vi bør være mer løsning
orientert og rullere på hvor områdemøter holdes. Det viste seg at Messenger fungerer bra for de som
var langt unna.
Det blei enighet om at Interimsstyret i samarbeid med GSR`er skal utarbeide forslag til forbedringer
og danne nye retningslinjer for struktur og drift av ONSK.
Ønsker hyppige tilbakemeldinger fra gruppene på forslag til endringer og forbedringer, slik at
området kan fungere optimalt for de gruppene vi tjener.
Forslag til nye retningslinjer vil bli fremmet på område møtet i August.
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