
 

 

Område Midt Service Komite 

 

Referat OMSK skype møte 16.06.19 
 

Møteplan: Avventer til neste Regionsmøte dato er satt.. 

Kontonummer:4202.51.36904 

Tilstede: Leder, Kasserer, RKM, Vara RKM, GSR Byåsen Fredag, GSR Molde, Vara 

GSR Namsskogan, GSR Trondheim, Sekretær 

 

Presentasjonsrunde: 

Fremmøte deltakere presentert seg. 

Agenda til møtet: 

Godkjenning av agenda og referat fra siste møte. 

Godkjent 

Ta en stille stund 

Lese visjon for NA tjeneste. 

Leder leste visjon for NA tjeneste. 

Lese Tradisjonene. 

Tradisjonene lest. 

Lese 11 konsept. 

11. konsept lest. 

 

1. Spørsmål og kommentarer til rapporter: 

Korrigering av rapporten fra Molde. Usikker på hvor mye som er sendt, men sendes 

videre i løpet av dagen. 

Mangler rapport fra Namsskogan, innmeldte sak tas opp av vara GSR og sekretær. 

 

2. Rapportering fra verv: 

Rapportering fra de forskjellige verv. 

 

3. Økonomisk status: 

NA OMSK Driftskonto: 8.413,71 

 NA OMSK Konventkonto: 9.942,37 

OBS. Merk innbetalingene med "7.tradisjon og NA-Gruppe" 

Økonomisk driver vi marginalt. Foreløpig har vi midler til å drive ut året. 

 

4. Ledige verv 

Nestleder – ingen nominerte 

Vara sekretær – Ingen nominerte 

Konventleder 2020- Ingen nominerte 

OR leder Trøndelag – Ingen nominerte 

Ingen nominasjoner. 

 

5. Saker fra/til OMSK. 
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Sak 1. Fra NA Trondheim: Med utgangspunkt i vårt spørsmål på forrige 

områdemøte ønsker gruppa utdyping/veiledning/ tilbakemelding på hvorfor det ikke 

ble konvent i lys av rapporten fra konventleder. Dette for å kunne forbedre oss til 

neste år. 

Legger ved Sluttrapporten fra april i sin helhet. 

 

Sluttrapport konvent omsk 2019 

Som konvent leder vil jeg skrive en sluttrapport for konventet 2019, som nok det 

svære aldri ble fullført. 

 Vi i konventkomiteen måtte etter mye strev og skuffelser, bare sette en strek 

over det hele. 

 Vi hadde fullført flere møter, der det ble informert om tid og sted på felleskapet 

sin side på facebook .  

 Vi opplevde da at det på det meste kom 4 stykker. 

Etter å ha sett at servic villigheten og det å ta på seg ansvar å verv ikke var noe 

folk hadde mulighet til  gjøre . 

 Vi tok kontakt med Namskogan og molde,men det var heller ikke tilstrekkelig 

villighet til å gjøre service. 

  

Vi satt tilslutt igjen med noen få verv som var besatt, og det var heller ingen som 

ytret ønske om å bidra med service. Det er ikke lett å skulle arangere konvent, 

når vi bare var 2-4 rusavhengige på møtene. Dessverre er det de som ikke 

kommer på konventmøtene som er mest misfornøyd med avgjørelsen om å 

avlyse. 

 

IKS Konventleder   
 

Kommentar til siste rapport fra området. Fra NA Trondheim. 

Gruppa synnes område ga vel skarp kritikk til konventleder og konventkomite. 

Legger ved tilleggsnotat som ble sendt ut etter referat var godkjent og sendt. 

 

Notat etter omsk møte 28/4-2019                                         Molde 30/4-2019 

 

Hei. 

Sender et lite tillegg til referat under punkt 1, som ble sendt ut etter siste områdemøte. 

Leder mottok en telefon i mars d.å fra daværende konventleder som sa hun ikke så noen 

annen utvei enn å avlyse konventet. Dette ble begrunnet med at de nødvendige vervene 

som trengtes ikke lot seg besette. Konventleder spurte leder om hva mer hun skulle gjøre og 

jeg ba henne sende en rapport inn til området. Vedtak om oppløsing av en underkomite skal 

skje på et områdemøte og det skjedde nå på dette møtet gjennom konventleders 

sluttrapport. Det mest ideelle hadde vært oppmøte men slik ble det ikke. 

  

Jeg vil benytte meg å minne om tradisjon 1. Vår felles velferd bør komme først, personlig 

tilfriskning avhenger av NA-enhet.  
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Takk til alle som prøvde å realisere konventet med villighet. 

 

I kjærlig tjeneste 

leder 

 

GSR Trondheim utdypet spørsmål og omformulerte spørsmålet til å gjelde hvordan vi skal få 

opp servicevilligheten i området. 

Det skal i utgangspunktet velges en konventleder som fungerer for ett år, ny konventleder 

velges når konventet er avsluttet. 

Medlemstallet går ned generelt i NA, dette påvirker antall som kan delta i service. 

Kan vi bli bedre å informere om konventet utad. Molde-treffet har gode rutiner på dette.  

 

  

Sak 2. NA Namsskogan ønsker endringer i vedtektene til OMSK slik at områdemøtet ikke 

er vedtaksdyktig med mindre 1/3 av GSR-ene er tilstede.  

Saken tas med tilbake til gruppene, tas opp på neste områdemøte. 

 

6. Saker til OMSK fra/til Regionen- 

Informasjon fra vara RKM fra Regionsmøte 08.06.19 

Vara RKM refererte fra møtet. 

En del ledig verv. 

Litteraturkomiteen skal jevnlig sende penger til regionen før regionmøtene. 

Telefonkomiteen skal se på muligheten til å opprette en egen Facebookside for NA 

Norge. 

Utarbeide en felles mal for "flyer". 

Møteliste på engelsk, lagt opp link for dette. 

Neste regionsmøte Oslo 12.10.19 

Se referat for detaljer (nanorge.org under fanen "service"). 

 

 

7. Oppdatering av kontaktliste. 

Oppdatert 

 

8. Oppdatering av 12.Trinnsfrivillig liste. 

Oppdatert 

 

9. Sende penger videre i strukturen 

Rapporter til kasserer i regionen hva som er budsjettert (kr. 10.000,-), sendes i 

slutten av året. 

 

10. Saker fra forrige møte. 

OMSK konvent 2019 

 

Febr. 19. Servisevillighet fra Molde og Namsskogan. 
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Redegjørelse fra konventleder om arbeidet så langt. Konventkomiteen mener at de 

har ressurser for å avholde et konvent. Vedtatt 3 for at vi skal ha konvent iTrondheim 

i år 

 

April 19. Pga av manglede servicevillighet har konventkomiteen valgt å avlyse årets 

konvent, se rapport og sak1. 

 

April 19. I fremtiden bør den som stiller som konventleder sørge for å ha 

nøkkelpersoner klar 

når det skal velges komiteleder. Likens bør konventkomiteen forholde seg til OMSK 

når avgjørelser skal tas. 

For fremtiden bør kanskje konventleder/konventkomite velges i god tid før konventet 

skal avholdes. 

Leder kontakter konventleder for å avklare i forbindelse om skolen er leid eller ikke. 

Foreløpig ikke vedtatt å avvikle konventet da eneste oppmøtte GSR avstår fra å 

stemme. 

 

11. Eventuelt og evaluering av møte 

Hvem sørger for å kalle inn til neste møte. Når skal neste møte være. 

Neste møte på Molde-treffet. Fysisk møte 08.09.19 i Molde kl. 09.00 – 12.00. 

Sekretær kaller inn og leder møtet. (Skype for de som ikke kan delta.) 

 

Møtet avsluttet med evaluering og Sinnsrobønnen i service-form. 

 

 

 

 


