
   

 

  

  
  

  

  
  

DAGSORDEN OØSK – 6. Juli 2019 

  

 a)  VALG I OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ:  

1. Sekretær  OØSK                1 års rusfri tid      1 års varighet 

2. Vara kasserer OØSK         2 års rusfri tid  1 års varighet  

3. Leder læredag                   2 års rusfri tid  Ad-Hoc  

4. Kaffekoker OØSK     3 mnd Varighet   

 
Alle verv unntatt kaffekoker har mulighet for gjenvalg inntil 1 år  

 
  

  

• Leder OØSK, April 2020 

• Nestleder OØSK, Mars 2020 

• Sekretær, Ledig  

• Vara sekretær, Desember 2019  

• Kasserer, Mars 2020  

• Vara kasserer, ledig  

• Kaffekoker, Ledig 

• RKM, Oktober 2019  

• Vara RKM, September 2019  

• Leder OR februar 2020 

• Leder læredag, Ledig   

• Leder konventkomite, Til konventet er holdt  
  
  
  



   

 

  

  

  

  
  

a) NOMINERING TIL VERV I NA REGIONEN NORGE:    
Verv  Krav på rusfri tid  Varighet  

Leder Servicekonf. 2020  3år  Til konferansen er ferdig  

Leder ECCNA budkomite  3år  Til bud er levert.  

OR koordinator Nest Leder  3år  2år  

  
Verv i regionen har en varighet på 2 år   

 
  

SAKER TIL ELLER FRA NA REGION NORGE  

 

Ingen saker 
 

NAOØSK SAKER 

1. Konventkomiteens rettningslinjer ble oversatt og utformet i 2008 

av en  AD-hoc komite fra område øst service komite med bakgrunn 

i  rettningslinjer utarbeidet av WSO. 

 

Tanken på den tiden var at rettningslinjene skulle revideres og  

tilpasses oss som område øst komite underveis. Vårt bidrag som 

komite  følger i rødt på side 4. 

 

Utdypelse av "regelmessig deltalse" ble til for noen år siden av en  

tidligere konvent-komite etter at noen opplevde å bli kuppet som 

komite. 

 

Etter en lengre prosees i vår egen komite om dette tema ble det  

foreslått å forankre dette inn i rettningslinjene slik at kommende  

konventkomiteer skal dra nytte av denne erfaringen og slippe bruke 

tid  på å finne opp kruttet på nytt hvert år. 

 

 



   

 

 

 

Fokuspunkt: Hva innebærer anonymitetsbegrepet? 

Til GSRer: Si noe i hjemmegruppa om hvorfor nettopp dette 

fokuspunktet ble valgt, snakk om ulike 

perspektiver. Akkurat dette fokuspunktet ble omtalt i forlengelse av det 

å skape tiltrekning til NA og 

synlighet. Er vi for anonyme? Ideen om å ha fokuspunkt eksisterer for å 

sette i gang hodene til 

medlemmene og reflektere rundt et tema knyttet til NA 

 

• Selvransakelse: • Hvor godt har område komitéen tjent gruppene 

dette året og hvordan kan den bedre tjene dem framover? 

 

              

 

  
  

 

 


