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Møtereferat OØSK – 01. Juni 2019                                    

  

1 FASTE PUNKTER 
1.1 VELKOMMEN 
Er det noen nye her? En ny vara-GSR ønskes med alle andre hjertelig velkommen! 

  
1.2 PRESENTASJONSRUNDE 
16 tilstede: 7 GSR, 1 Vara-GSR, RKM Vara-RKM, 1  Observatør, Nestleder konventkomite, 

Nestleder OR, Leder, Kasserer, Varasekretær, kaffekoker (som også er GSR) 
  
1.3 STILLE STUND 

  
1.4 12 TRADISJONER 

12 tradisjoner lest. 
  
1.5 12 KONSEPT 

12 konseptene lest. 

  
1.6 POST 

NA-Way, Reaching Out ligger på nett (Na.org), kan lastes ned som pdf. 
http://www.na.org/?ID=reaching-out-index 
http://www.na.org/?ID=naway-toc 

  

En ny NA-bok er i produksjon som skal bestå av et åndelig prinsipp for hver dag. NA-

medlemmer fra hele verden kan bidra, enten med egne tekster eller med å vurdere og stemme 

over allerede innsendte tekster. 

 

Deadline for å sende inn et bidrag er 1. September 2019.  

For mer info og for å lese det foreløpige råmaterialet til boka, klikk her:  

http://m.na.org/?ID=medibook  

  

NB: Referatene og dagsorden sendes ikke til gruppene lenger fordi det er flere grupper som ikke 

bruker denne kontoen – de går fulle. 
  
1.7 ER DET NOEN SOM HAR NOE Å LESE/FRAMFØRE? 
         Bare for i dag lest 

 
1.8 GODKJENNE DAGSORDEN 

Dagsorden godkjent. 
  
1.9 KONSEPTET LEST I SIN HELHET. 

6. konsept lest. 
  
1.10 SPØRSMÅL/KOMMENTARER TIL FORRIGE REFERAT 

Referatet lest og godkjent.  

  

 

 

 

 

http://www.na.org/?ID=reaching-out-index
http://www.na.org/?ID=naway-toc
http://m.na.org/?ID=medibook
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2 RAPPORT FRA GRUPPENE 
 

 

Elverum  

2 møter i uka. tirsdager 19.00 lørdag 13.00 

16. juni søndag kl 1600 er det grilling og bålmøte. Samme helg som Bike to basic i Trysil, kom på 

begge! 
 

  

Sinnsro i sentrum 

Vi har møtet hver fredag kl.12 til 13.30. Adresse er Kristian Augusts gate 10 (WayBacks lokale). 

Vi har tema Bara før i dag hver dag før siste fredagen i måneden, når vi har fokuspunkt som tema. 

Vi er om lag 8 – 15 deltakere på vårt møte. Noen ganger kommer de til besøkende fra utsiden. 

 

Ved kassen har vi 1230kr og donerer 500kr til området. 

 
Askim 
Askim gruppa holder møte onsdag og søndag fra kl1900-2030 

Vi har god tilfriskning og stabilt oppmøte. 

Vi er vel rundt 10 stk og en fast kjerne på 5-6 stk. 

Noe behandling og fengsels besøk. 

 

Økonomi 7160 men skal ut med en del nå så velger ikke å overføre denne gang. 

 
Lørdagsgruppa 

15-30 på møte. 

God stemning! 

Har sendt 1000kr til område. 

Skal betale husleie for 2019. Deretter har vi 800kr på konto. 

 

Kvinnegruppa 

Partallsuker på søndager kl 19. Louisesgate. Kjerne på 5 pers, av og til opp mot 10. Spre budskapet om 

møtet! Gruppa klarer seg økonomisk til å betale husleie. Har Vipps på vei opp og gå.  

 

Vål´NA Fokus 

Fredager 1830 – 2000 

2104,- i kassa 

10-15 pers på møtene 

En del nykommere i det siste 

Alle verv besatt 

 

En god start på dagen 

Søndager 12-13 

15-30 personer på møtene 

Får sendt litt penger til område hver mnd 

Hadde besøk av OR forrige søndag, og det var fint. Folk har fått lyst til å gjøre service: oppfordring 

om å ta imot dette tilbudet om info fra OR i gruppene 

 

Gutta boys 

Mandager 20-21 

13 stk forrige gruppesaksmøte 

Sparer til buffer og har kjøpt litteratur, derfor ikke sendt penger 
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Lambertseter 

Tirsdager 18-20.30 

20-30 pers, mange fra behandlingsinstitusjoner  

Ingen opplysninger om økonomi 

 

 

NB: Alle grupper må inn på NA.org og sjekke/endre informasjonen om sin 

gruppe. 
  

3 RAPPORT FRA UNDERKOMITEER 

3.1 OR (Offentlig relasjon): 

Nestleder OR: 

 

Andre mandag i mnd klokka 18 i bomberommet på Lambertseter kirke. 

Godt oppmøte sist. 8 observatører, håper det vedvarer. Hamar fengsel, Halden fengsel, Moss, 

Ravneberget, Sannerud, Aker, Ullersmo og Trasopp er oppe og går. A-senteret er på gang, ikke Ahus. 

Ting skjer, men trenger fortsatt flere til å ta panelverv. Trenger varakasserer og panelkoordinator, 

forrige koordinator går av men er behjelpelig med opplæring av en ny.  

  

3.2 Konvent område øst: 

Nestleder konvent:   

Møter en gang i måneden, litt hyppigere etter sommeren. For fremdrift og statusrapport se referat fra 

konventkomite som ligger på nett.  

Nykommeren, hvordan tas den imot? 

Prisen er satt til 300 kr for registrering, 400 inkludert overnatting og frokost 

Mangler leder underholdning og leder for opptak, spre ordet om dette! 

Salgskomiteen og kunst og design-komiteen er slått sammen. 

 

Kommentarer:  

Kan man skille mellom talerett og stemmerett på konventmøtene? Nåværende ordning er at man må ha 

vært på konventmøtet tre ganger for å si noe der. Kanskje servicen blir mer attraktiv da, samtidig som 

det ikke åpner opp for kapring av møtene. Forslaget tas med til konventmøtet av nestlederen. 

 

 

4 RAPPORT FRA Region 
  
RKM: 
Vært i kontakt med vara-RKM ang økonomien til region. Område fremmet sak om manglende budsjett 

og regnskap, og budsjettet for 2019 er ute på nett nå. Har avventet publisering pga ventet på budsjettet 

fra OR på region.  
 

Regnskapet for 2018 var ikke nåværende kasserers ansvar, forrige kasserer skulle ordnet det. 

Vedkommende får ikke endret dette regnskapet, men stiller gjerne med informasjon hvis noen på 

område vil ta seg av saken. Har sendt rapport til neste møte, som er 8. juni. Menighetshuset i 

Drammen, adresse Grønland 101.  

 

Det er ledige verv som varakasserer, web-komite, leder, OR-koordinator på region.  

 

Gledelig nyhet: en stiller til valg som leder for servicekonferanse! 
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Vara-RKM: 

Vært i kontakt med RKM, lest rapporter og referater, samt epost. Videresendt post ang ny NA-bok til 

sekretær.  

 

5 RAPPORT FRA OØSK 

Leder: 
Vært i kontakt med sekretær, kasserer og nestleder. Fulgt opp mail og vært tilgjengelig. Skrevet 

dagsorden. 

leder@naoosk.org 

Varasekretær: 
Skrevet referat for mai. Vært i kontakt med leder. Vært i kontakt konventleder ang oversikt over 

mailadresser til gruppene. Vært tilgjengelig på mail og svart på mail.  
 

sekretar@naoosk.org 
 
Kasserer: 

Vært i kontakt med leder. Vært tilgjengelig for gruppekasserere. Ordnet i nettbanken. Laget 

månedsregnskap for mai.  

Skulle sjekke opp forretningskonto. 200 000kr-grense for kontoene, skal sjekke opp dette videre. 

Vurderer det mest hensiktsmessig å ikke sende mer penger videre til region i denne omgang:  

 

KONSENSUS 
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kasserer@naoosk.org 

 

DAGSORDEN 06.04.2019 

  
a) VALG I OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ: 
• Leder OØSK                                                     -April                             2020 
• Nestleder OØSK                                               -Mars   2019 
• Sekretær                                                               -Ledig    
• Vara sekretær                                                       -Ledig           
• Kasserer                                                            -Mars   2019 
• 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 
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b) NOMINERING TIL VERV I NA REGIONEN NORGE: 

 

Verv Krav på rusfri tid Varighet 

Leder Servicekonf. 2020 3år Valgt inn til konferansen er ferdig 

Leder ECCNA budkomite 3år Til bud er levert. 

OR koordinator nr.2 3år 2år 

  

 

c) SAKER TIL ELLER FRA NA REGION NORGE 
  
Kandidat ønsker nominering fra område til å stille som leder for servicekonferanse 2020. OØSK 

legger inn bud. 

Servicekonferanse er en samling av delegater fra hele verden hvor man stemmer over ulike saker ang 

service. Der er det workshops om å spre kunnskapen om service og hvordan bygge sterke 

hjemmegrupper.  

 

NOMINERT! 

 
d) NAOØSK saker 
  
Ingen saker 

  
Eventuelt: 
1) Rot i økonomien til region (fikk klarhet i dette) 

2) OR-komiteen på verdensbasis (fikk klarhet i dette) 

3) Få ryddet opp på web/ endre websiden 

4) Hvorfor synker NAs oppslutning og servicevilligheten i Norge? Antall møter i område Øst har gått 

tilbake også i Norge. Betyr dette at antall medlemmer har sunket? Det vet vi ikke. 

5) Skal vi ha en nykommerkontakt på områdemøtet? KONSENSUS 

 

Kommentarer til sak 4:  

Hvordan kan vi få flere medlemmer til NA og mer servicevillighet?  

Kommentarer:  

Vi er for låst til retningslinjer og regler, glemmer NAs hovedfokus som er å bringe budskapet videre 

den som fortsatt lider.  

Service er tilfriskning i praksis 

Den større gruppesamvittigheten 

Vi trenger å være mer åpne for  vekst og endringer som kan trekke til seg flere servicevillige 

Facebook-grupper for gruppene? Facebook-arrangementer på gruppenivå. Sandvika har egen 

Facebook-gruppe som funker veldig bra! 

Nykommere er ikke bare de som er første gang på møte, en nykommer en også en som ikke gjør mer 

enn å komme på møte, men som ikke har sponsor, skriver trinn eller gjør service.  

Er det riktig at vi har regelen at en sponsor ikke kan tilby sine tjenester?   

Endre websiden til mer oversiktlig – denne prosessen er påbegynt 

 
Fokuspunkt: 
Hva innebærer gruppesamvittighet?  
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Selvransakelse: 
Hvordan tar vi imot nykommeren på servicemøtene?  
  
Forslag til nytt 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. 

 
Takk for et fint møte. Neste områdemøte er lørdag 06.07.2019 kl. 11.00 i Lambertseter Kirke. 
Vel møtt! 
  
01.06.19 IKS, varasekretær (sekretar@naoosk.org) 
 

 


