
 

 

 

DAGSORDEN OØ2SK – 1. juni 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 d.d 
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. 
I. 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. 
M. Leder for revideringskomite 2 år rusfri tid, ad-hoc 
    

Alle verv har mulighet for gjenvalg inntil 1 år 

 

2 NOMINERING TIL LEDIGE VERV I REGIONEN NORGE: 

A. Leder  4 års rusfri tid, 2 års varighet 
B. Vara kasserer 3 års rusfri tid, 2 års varighet 
C. Kasserer litteratur 4 års rusfri tid, 2 års varighet 
D. Leder webkomiteen 3 års rusfri tid, 2 års varighet 
E. Leder Servicekonf.2020 3 års rusfri tid, Ad-Hoc 
F. ECCNA Anbudskomiteleder 3 års rusfri tid, Ad-Hoc 
G. OR-koordinator 4 års rusfri tid, 2 års varighet  

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

 

 

3 HASTESAKER 

 
4 SAKER SOM GÅR VIDERE 

a. Regionsmøtet i juni skal avholdes i Område Øst 2 



 

 

 

 Vi får leie villaen til regionsmøtet. 

 Det er regionen som tar regningen for arrangementet. 

 Vi ble enige om å avtale innkjøp og andre praktiske ting på 

møtet i dag. 

Foreslår at vi 4 frivillige setter oss sammen etter møtet og 

planlegger det praktiske. 

 

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

måned slik som nå? 

Diskusjon: 

 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. Saken ble 
ikke behandlet i mai da vi ikke hadde grunnlag til å ta en avgjørelse. 
 

c. Sak fra regionen: Ønsker vi en regional NA Facebook side slik at vi 
kan nå ut til flere. Saken er oppe for andre gang. 
Diskusjon: 

 Hvem skal drifte denne? 

 Hva med anonymiteten hvis det blir en åpen gruppe? 

 Sverige har gjort dette. Høre med de? 

 Samme prinsipper og retningslinjer som i OI. 

 Vi må ha tillit til de som drifter siden. 

 Prøve å utarbeide en slik side i Norge også? 

 Webkomiteen ønsker ikke å gjøre dette. 
 



 

 

 

 Om det blir bestemt at vi skal ha en slik side må nødvendige   
verv opprettes. 

 
 
5 NYE SAKER 
 

a. Skal vi be regionen om å avholde årlige revisjoner? Årene 2017 og 
2018 bør revideres i tillegg. 
Vi ble enige på møtet i mai om å sette denne saken på dagsorden 
som følge av diskusjonen om orden i regionens økonomi. 
 

b. Skal vi be regionen om å innføre et regnskapssystem som 
fungerer? Systemet bør inkludere arkivering og føring mot bilag. 
Vi ble enige på møtet i mai om å sette denne saken på dagsorden 
som følge av diskusjonen om orden i regionens økonomi. 
 

c. Enes om arbeidsområde for revideringskomiteen og utarbeide en 
enkel vervbeskrivelse for leder av komiteen. 
Sist bestemte vi oss for å opprette en ad-hoc komite som skal 
revidere dokumenter og retningslinjer for område øst 2. Vi må ta 
stilling til hvilke dokumenter og vedtekter komiteens arbeid skal 
omfatte. Dette bør resultere i en vervbeskrivelse for leder og et 
dokument som beskriver ansvarsområde for komiteen. 
 

d. Sak fra gruppe: REcovery ønsker at området oppretter en OR 
komité. 
Vi mener det er hensiktsmessig at OI,HI og Telefonkomiteen blir en 
enhet. Dette fordi vi mener det vil bli bedre flyt i arbeidet og fordi 
det ofte er sånn at det er mye servicevillighet i en komité som for 
eksempel HI og lite eller ingen villighet i OI osv. Vi tenker at det er 
naturlig å gjøre det nå, nå som HI har en leder og mye bra villighet. 
 

6 EVENTUELT  

  
 



 

 

 

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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