
Referat område øst 2, 4. mai 2019 
 

Tilstede: GSR Drammen, GSR Hønefoss, GSR NA2000 Vikersund, 2 observatører, Leder, RKM. 

Innledende punkter 
 Stille stund 

 Tradisjoner og konsepter ble lest 

 Tolkning av konsept 5. H&I-leder tar konsept 6 neste gang. 

Rapporter styret av administrative tjenere 
RKM 

RKM rapport 4/5-19 
Saker fra siste møte: 

-Ordlyden endres: 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 

Beslutning: Saken er utsatt til neste gang.. 

-) 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-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.                    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 

Siden sist: 

Det har ikke kommet nye saker som trenger å tas opp her, men jeg vil minne om at neste regions 

møte 8/6, blir arrangert av oss! 

 

Ledige verv i Regionen:  

Leder                                                    4års rusfri tid      2års varighet     

Vara Kasserer                                      3års rusfri tid      2års varighet 

Kasserer Litteratur                             4års rusfri tid      2års varighet 

Leder Web                                           3års rusfri tid       2års varighet 

Leder Servicekonf.                              3års rusfri tid       ad-hoc 

Leder ECCNA                                        3års rusfri tid      ad-hoc 

OR koordinator                                    3års rusfri tid     2års varighet 



IKT Frank 

 

  

Kasserer  – ikke til stede men sendt rapport 
Saldo pr. 30.04.19        Kr. 8.294,25 

Omkostninger        Kr. 129 

 

Utbetalinger og overføringer i april 

05.04.19 Overføring Bidrag til HI budsjett   Kr. 726,8 

08.04.19 Bidrag til Region etter vedtak 03/12   Kr. 4.283,22 

 

7.tradisjon for april 

17.04.19 Bidrag fra NA Hønefoss     Kr. 2.500 

30.04.19 Bidrag fra NA Hokksund    Kr. 2.000 

 

Saldo pr. 30.04.19 for underkomiteene 

HI         Kr. 2.157 

OI         Kr. 300 

Aktivitetskomiteen       Kr. 638,50 

 

Saldo totalt        Kr. 11.389,75 

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

dagsorden og lagt ut disse på NA Norges websider. 

Jeg vil minne GSRene på at om de sier at de skal sende rapporten på mail er det viktig at de 
faktisk gjør det. Ellers kommer ikke rapportene med i referatet. Nå som vi ikke har sekretær 
sendes rapportene til lederoosk2@gmail.com. Normalt – dvs. når vi har kasserer – sendes 
rapportene til sekretaroo2sk@gmail.com. 
Jeg ser at det begynner å bli tynt med enkelte dokumenter og publikasjoner som inngår i GSR-
velkomstpakkene. Jeg skal ta en runde og se om vi trenger å bestille opp noe. 
 
Ellers har jeg fulgt med på mailen. Ingen nye saker. 

IKS Leder 

mailto:lederoosk2@gmail.com
mailto:sekretaroo2sk@gmail.com


Rapporter underkomiteer 
H&I – ikke tilstede 
 

Grupperapporter 
NA Hønefoss 

 5-10 stk på møtene, god atmosfære av Tilfriskning  Vi har møter tirsdag og fredag kl 

19, og setter stor pris på besøk utenbys-fra, VELKOMMEN! 

 Vi mangler fast GSR og vara-GSR, ellers er alle verv besatt. 

 Vi har ca 1000kr på konto, venter til neste mnd med å sende penger videre. 

 Vi har snakket om å henge opp info-plakater i nærmiljøet for å tiltrekke flere nykommere. 
 

NA Drammen 

 Ca. 10-15 på møtene. 

 27,000,- på konto. 

 Snakket om at det ikke er ok å sitte på så mye penger. 

 Vil lage vedtak om å sende penger (øremerket til området) + land i europa. 

 Skal arrangere St.Hans-treff. 

 

NA 2000 Vikersund 
GSR-rapport 28.04.19 fra NA 2000 gruppa i Vikersund. 

 4 stk. tilstede på gruppesaksmøtet. 

 5-18 stk. på møtene. 

 Alle verv opptatt. 

 Økonomi: kasserer er på ferie. 

 Eventuelt: Hva er krav til rusfri-tid, for å bli med på OI-oppdrag?  Gruppa synes det er 

respektløst at medlemmer bruker mobil-tlf. under møtene, så det anmodes om å legge tlf. 

bort. 

REcovery – ikke tilstede men sendt rapport 

 Tilstede på tilfriskningsmøter: 10 til 15 stk. 

 Tilstede på arbeidsmøte: 6 stk 

 Økonomi: 6300.- 

 Verv: Alle verv besatt. 

 Saker innad i gruppa som er av interesse for området: Det blei enstemmig vedtatt at gruppa 

skal ha et prøveprosjekt på 2 måneder, på å donere bort en NA bok til nykommeren. Hvilken 

bok blei vi ikke enige om, men det står mellom basic text, Leve rusfri og Trinnguiden. 

 Vi ønsker også å fortsette å støtte drammensgruppa når det kommer til å sende penger vidre 

fram til det kommer ny informasjon i saken.  

 Saker som gruppa vil skal bli tatt med til området: Det blei enstemmig vedtatt at 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. 

IKS 

Erik J 

Hensyn som må tas 
Ingen hensyn. 

Valg 
 Ingen villige. 

 Ingen nomineringer til regionale verv. 

Saker 
1 HASTESAKER 

a. Regionsmøtet i juni skal avholdes i Område Øst 2 
Etter regionens plan skal regionsmøtet i mai i år avholdes i Område Øst 2. Vi må bli enige om 

hvordan vi best mulig kan sørge for en god ramme rundt regionsmøtet. Vi må stå for lokaler 

og enkel bevertning. Hvem som tar regningen er leder litt usikker på, men RKM kan kanskje 

informere om det. 

Diskusjon: 

 Området skal bestemme hvor. 

 GSR Drammen ringer NA-medlem i Drammen ang. å leie lokalet nede. 

 Høre med Drammensgruppa om lokalet oppe er tilgjengelig denne dagen. 

 4 frivillige har meldt seg til å være med å organisere dagen. 

 Vi planlegger innkjøp og andre praktiske ting lørdag 1. juni. 

 

2 SAKER SOM GÅR VIDERE 

a. Sak fra gruppe: Spørsmål til regionen / Stoppe pengestrømmen til regionen. Vi begynte å 
gå igjennom sakene for å se hvilke av punktene området kan stille seg bak. Det ble en lang 
diskusjon på om dette er rette måten å angripe denne saken på. Vi bestemte at vi skal be 
RKM sette seg inn i saken og finne ut hvilke punkter som allerede er til behandling i regionen, 
og hva som skjer med disse. Vi inviterer også de som har skrevet «brevet» til å komme og 
redegjøre for dette på områdemøtet i mai. 
Begrunnelse: 

Vi foreslår at område stopper pengestrømmen til region inntil region har redgjort for de 

punktene som presentert. Region må komme med budsjett/regnskapsmodell. Det henvises 

det til konsept 1,2,11 og 12, Tradisjonene, NA Regionen Norge Økonomi, loggbok og 

retningslinjer. (Det er brudd på disse). 

1. Regionen har ikke sendt ut regnskap for 2017. Dette skulle vært sendt ut allerede i januar. 

Dette skulle stått på regionens agenda februar 2018 og vært sendt ut til alle gruppene for 

gjennomgang.  

2. Har kasserer slått sammen regionenes konto sum og litteratur komiteens konto sum? 



3. Hvorfor blander kasserer regnskap og økonomi med litteratur komiteens regnskap?  

Litteratur komiteen er en selvfinansiert enhet og skal ha egen økonomi og regnskap.  

4. Poengteringer til budsjett forslag:  

a. Regionen skal holde igjen en sum på 125.000 som buffer til løpende utgifter. Dette burde 

føres som inn post på budsjettet. 

b. Litteratur komiteen utgifter skal IKKE føres på regionens utgiftsposter, men skal ha ett 

eget budsjett og regnskap. Overskuddet skal føres som inn post på budsjettet. 

c. Regionen HAR drift utgifter. Kasserer kan se på fjorårets regnskap og bruke denne som 

mal. 

d. Det er ikke satt av midler til OR. 

e. Det er ikke satt av penger til servicekonferanse.  

5. Det er uakseptabelt at kasserer velger å ikke sende rapporter.  

6. Det er uakseptabelt å avslutte en kasserer rapport med FUCK YOU ALL. Vi bør opptre høflig 

og respektfullt ovenfor hverandre. 

7. Hvordan kunne regionen tillate og gå tom for penger allerede i februar? Hvorfor oppfordret 

kasserer RKMene til å sende 378.182kr ut av landet og brøt dermed vedtak av 2015? Og 

gjorde regionen bankerott. 

8. Hvorfor ble det ikke holdt igjen penger til regionenes 30 års konvent, som fremlagt godkjent 

budsjett av februar 2018? 

9. Hvorfor blir ikke litteratur komiteens rapporter tatt på alvor når det gjelder ytring av 

bekymring rundt regionens økonomi? 

10. Er det kun 1 som har tilgang til regionens konto? Eller praktiseres fortsatt dobbel signering? 

11. Det er ikke greit at kasserer velger i sin rapport a februar 2018 å utlevere grupper i 

drammens område og oppfordre til å ta kontakt med kasserer personlig. Regionens kasserer 

skal lytte til hva områdene uttrykker og skal overhode ikke hoppe over disse leddene. 

Hvordan kan regionen syntes at dette er riktig måte å håndtere kasserer vervet sitt? Verken 

RKM eller Kasserer har myndighet til å navngi en enkelt gruppes disposisjon av sine midler. 

Alle grupper er selvstyrt. Dette er tradisjonsbrudd. 

12. VI ØNSKER REVISJON AV 2017 OG 2018. 

Diskusjon: 

 Hva området har gjort med saken siden sist gjennomgås. 

 Et medlem fra Drammensgruppa er tilstede for å redegjøre for sakens innhold/opplyse 

saken og svare på evt. spørsmål. 

 NA Drammen har spørsmål de ønsker svar på. 

 Vi trenger et godt nok system når det gjelder penger så vi unngår feil. Gode retningslinjer, 

forholde seg til en revisjon, opplegget er modent for revisjon. 

 Området bestemmer hva vi skal sende med vår RKM videre. Ikke Drammensgruppa. Vi må 

bli enige i området hva vi sender videre og hva vi kan stille oss bak. 

 Området mener vi har fått svar på mange av punktene. 

 Revisjon stiller noen av gruppene seg bak, men hvem skal gjennomføre dette og hvem 

skal betale? 

 Mistanker om at noen har gjort noe feil. Prinsippet her er at regionen må være med på en 

ny regnskapsmodell.  Hvorfor stiller ikke regionen seg bak dette? 

 Dette er den eneste måten for oss å ytre vår misnøye. 

 Diskuterer om vi skal opprette to konkrete saker til regionen. 



Konklusjon: Vi setter opp to nye saker til neste områdemøte: 

1. Skal vi be regionen om å avholde årlige revisjoner? Årene 2017 og 2018 bør revideres i 

tillegg. 

2. Skal vi be regionen om å innføre et regnskapssystem som fungerer? Systemet bør inkludere 

arkivering og føring mot bilag.  

 

c. Skal vi avholde områdemøte hver 2. eller 3. måned, og ikke hver måned slik som nå? 

Kommentarer: 

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. 

Konklusjon: Saken går videre til neste gang da vi ikke har grunnlag til å avgjøre saken. 

 

d. Skal vi lage en ad-hoc-komité som skal revidere vedtekter og retningslinjer? 
Kommentarer: Vi burde se i plenum hvilke retningslinjer det er snakk om før vi tar en 
beslutning på det. Er det snakk om «A guide to local service»? Det er vel vedtektene og 
vervbeskrivelsene det er snakk om. 
Diskusjon: 

 Det er flere som har meldt seg som villige til å være med på dette. 

 Komiteen bør komme med forslag som gruppene stiller seg bak? 

 Gruppene i området bør få ha en mening. 

 Komiteen bør få tillit ifra gruppene. 

 Området må godkjenne etter at komiteen har laget dette. 

 Komiteen bør rydde i vedtekter og sortere ut det som er gammelt og fornye. 

 Komiteen kan ikke lage nye vedtekter, men kan rydde i de gamle. 
Konklusjon: Valg enstemmig vedtatt. Vi oppretter en «ryddekommite» og verv som leder 
kommer på valg neste gang. 

 

 

3 NYE SAKER 

a. Vi har fått invitasjon av GON-komiteen om å avholde områdemøtet i august på GON. Dette 
i samme tradisjon som før. Ønsker vi å gjøre det slik i år også? 
Avstemning: Enstemmig vedtatt. 

b. Saker fra regionen: 



i. 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. 
Diskusjon: RKM forklarer saken. Litteraturkomiteen skal jevnlig overføre 
overskuddet. Det er snakk om å lage et skille. Det skal være 2 ulike 
budsjett og at resterende overføres til regionens konto. Formålet med 
endringen er å presisere praksisen tydeligere. 
Avstemning: Enstemmig vedtatt 

ii. Ønsker vi en regional NA Facebook side slik at vi kan nå ut til flere. 
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. 

Avstemning: 2 for, 1 imot. Saken går videre. 
iii. Ønsker vi at info-flyere om møtene som ligger på nanorge.org blir slik at 

info fra NA utad blir lik. På flyer kan det da være mulig at hver enkelt 
gruppeside skriver inn sin adresse. 
Diskusjon: 

 Er det snakk om en info-flyer-mal? 

 Hvem skal gjøre dette? (RKM tar med seg videre) 
Avstemning: Enstemmig vedtatt. 

iv. Ønsker vi at møtelistene (beskrivelsene) står på engelsk slik at de som 
ikke kan norsk kan finne fram og se hva slags møte det er? 
Avstemning: Enstemmig vedtatt. 

 

 

Eventuelt 
1. Når hadde vi workshop sist? 

Kommentarer: 

 Det er utarbeidet et årshjul som viser når vi avholder workshops. 

 Vi har holdt alle workshops som er bestemt ved vedtak. 

 Er det aktivitetskomiteens ansvar å arrangere læredager og workshops? 

-Ja. 

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



 

 


