
Områdemøte Øst2 1.juni 2019 

Tilstede: Leder, RKM, avtroppende kasserer, 3 GSR, Leder H&I og 1 observatør. 

Kortform av tradisjoner og konsepter ble lest. 6.konsept ble lest i sin helhet da den som 

skulle tolke konseptet var blitt syk. C. tar konsept 7 neste måned. 

RAPPORTER 

Kasserer: 

Kassererrapport – mai 2019 

 

Saldo pr. 31.05.19        Kr. 3794,75 

Omkostninger        Kr. 125 

 

Utbetalinger og overføringer i mai 

08.05.19 Bidrag til Region etter vedtak 03/12   Kr. 4.375 

 

Ingen 7.tradisjon for mai 

 

Saldo pr. 31.05.19 for underkomiteene 

HI         Kr. 2.157 

OI         Kr. 300 

Aktivitetskomiteen       Kr. 638,50 

 

Saldo totalt        Kr. 6.890,25 

RKM:  

RKM Rapport 1/6-19 
  
Det er to nye saker kommet inn til regions møtet neste helg: 

1. Synlighet av pengebruk (Sak fra Oversettelse) 

Det hadde vært ønskelig med en gjennomgang av kasserers prosedyrer når det gjelder 

synlighet. Vi skulle gjerne sett at det kom tydelig frem hvor mye penger som faktisk ble brukt 

og hvor resten ender opp. OK understreker at vi på ingen måte mistenker at penger har 



kommet på avveie. 

2. Tekst på post fra Litteraturkomiteen (sak fra OØSK) 

Vi ønsker at litraturkomiteen forandrer på teksten på posten som blir sendt ut fra anonyme 

narkomane til NA. 

 

VALG Region Norge 

A. Leder 4 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 

B. Vara Kasserer 3 års rusfri tid 2 års rusfri tid Ledig 

C. Kasserer Litteratur 4 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 

D. Leder Servicekonf. 3 års rusfri tid ad-hoc Ledig 

E. Leder ECCNA 3 års rusfri tid ad-hoc Ledig 

F. OR koordinator 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 

G. OR koordinator 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 

 

IKT RKM 

 

Leder: 

Rapport leder juni 2019 

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

skrevet dagsorden og lagt ut disse på NA Norges websider. 

Jeg ble tipset av en GSR om at vi mangler et vesentlig punkt i møteledernøkkelen for 
områdemøtet. Vi burde hatt et punkt hvor leder spør om dagsorden er godkjent. Jeg har tatt 
meg friheten til å legge til dette punktet i møteledernøkkelen slik at vi åpner for endringer 
og/eller retting av feil i dagsorden før vi starter på den. Dette er veldig vanlig å ha med i 
organisasjoner og på møter som følger en dagsorden. 
 
Videre har jeg vært i kontakt med noen medlemmer som potensielt kunne egnet seg til å ta 
verv her i området og spurt om ikke de kunne tenke seg å gjøre tjeneste, så vi får se om det 
dukker opp noen til valg. 
 
Jeg vil igjen minne GSRene på at de kan sende rapporten på mail. På den måten blir det 
lettere for referenten vår. Nå som vi ikke har sekretær sendes rapportene til 
lederoosk2@gmail.com. Normalt – dvs. når vi har sekretær – sendes rapportene til 
sekretaroo2sk@gmail.com. 
 

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


Ellers har jeg fulgt med på mailen. Ingen nye saker. 

IKS Leder 

 

Leder H&I: Ikke sendt 

Larvik:  snitt på møter: 10-12 

økonomi: 0,- på konto og minus i buffer. 

Sandefjord: 10 - 20 på møtene.  

Besøk fra behandlings institusjoner 

innimellom. 

Mangler vara GSR.  

Resterende verv besatt. 

Mangler oversikt over konto, 

men har penger på bok. 

 

GSR Mandagsgruppa. 

Hønefoss:   Vi er 5-8 stk på møtene, litt synkende oppmøte og service-villighet, men dette 

går jo opp og ned. Fortsatt god atmosfære av Tilfriskning  

 
Ca 1500 kr på konto, skal snart betale husleie for neste halvår, så venter med 
å sende penger til OØ2SK til neste måned. 

 
Godt oppmøte på gruppesaks-møtene, vi har gode diskusjoner rundt sakene 
fra Området, og syns det er fint å ta del i avgjørelsene som blir tatt.  

 

DAGSORDEN 

Godkjenning av dagsorden: det ble påpekt at det er vedtatt at en sak ikke kan være på 

dagsorden om det er 6 måneder eller under siden sist sak var på dagsorden. Derfor skal da 

sak b ikke være på dagsorden for juni. Dette var det enighet om. Da strykes sak b. Når sak b 

ble strøket så ble dagsorden godkjent. 

Valg 

En meldte seg til vervet som vara RKM. Det ble diskutert godt og avstemmingen ble 1 for og 

2 avsto fra å stemme. Medlemmet ble valgt inn, men p.g.a resultat fra avstemmingen valgte 

vedkommende som ble valgt inn å finne det best å vente til en senere anledning når 

vedkommende har bredere tillit hos gsr`ene, vedkommende følte ikke at den nødvendige 

tillit for å utføre vervet var tilstede.  

Ellers var det ingen villige til å ta på seg et verv. 



Saker 

4 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. 

 

Avgjørelse: De frivillige samles etter områdemøtet for å spikre de siste gjøremål forut 

for regionsmøtet 8.juni 2019.  

4 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. 

 

Sak utgår. Samme sak er behandlet flere ganger tidligere og innenfor de 6 mnd. som 

må gå før en sak kan tas opp på nytt. 

4 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. 

 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. 

 

Diskusjon: Det er snakk om en side, ikke en gruppe slik det fremgår i et punkt i 

begrunnelsen for saken. NA Larvik har laget en slik offisiell side og vi kan lære av dem. 



Der er det to medlemmer som administrerer siden, de som «redaktører» er ikke 

synlig for offentligheten og anonymiteten ivaretas. De kan også gjennom innstillinger 

ha et innlegg der det kan eller ikke kan postes kommentarer, stenge 

kommentarmuligheter om det fremstår negative kommentarer etc etc slik at siden 

ikke misbrukes. En Facebook-side har en hel del innstillinger. En slik side blir brukt av 

land verden over med stort hell og de har valgt at det ikke kan legges ut poster fra 

enkeltmedlemmer ei heller kommentere innlegg. Det er snakk om en ren infoside om 

Anonyme Narkomane. Avstemming: 0 for, 2 mot, 1 avsto 

 MERK! I ordlyden på saken under fremstår det som det er 2 saker i en og det ble en 

enighet om å dele saken til 2 saker, sak 5 a1 og sak 5 a2. 

5 a1: Skal vi be regionen om å avholde årlige revisjoner? 
Vi ble enige på møtet i mai om å sette denne saken på dagsorden som følge av 

diskusjonen om orden i regionens økonomi. 

 

Diskusjon: Det er helt vanlig i andre organisasjoner å ha årlige revisjoner, og de 

foretas av eksterne personer. Det er pr. d.d ikke årlig revisjon av regnskap i Region 

Norge, Anonyme Narkomane.  Enstemmig vedtatt 

5 a2: Skal vi be om at regionens regnskap for årene 2017 og 2018 revideres i tillegg. 
 

Diskusjon: Dette punktet burde gjelde fra fjoråret og fremover. Det kan bli vanskelig å 

gå bakover i tid, vi vil bli møtt med mer velvilje hos Region om vi ser fremover. Det 

burde kanskje være tydeligere krav til dagens kasserer. Tidligere år er det vel 

skatteetaten som burde eventuelt ta seg av om det er mistanke om økonomisk 

utroskap.  Avstemming: 0 for, 3 mot.  VI SER FREMOVER! 

5 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. 

 

RKM melder at regnskapet i Region er oversiktlig, mulig ikke alle bilag blir arkivert. 

Gjeldende praksis er at f.eks reiseregninger sendes på e-post, ikke gjennom vanlig 

postgang. Men det er da et bilag som burde arkiveres! Tidligere regnskap har vært 

oversiktlige, område blir årlig presentert regnskap. Dette er også tilgjengelig på 

nanorge.org for enkeltmedlemmer! Kvitteringer ved kjøp av varer i butikk etc. 

skal/må tas vare på som bilag, men en kunne jo også tatt et bilde av kvittering og 

sende det til kasserer. Enstemmig mot.  

5 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. 

 

Diskusjon: Den komiteen som nedsettes burde gis fullmakt til å revidere 

retningslinjer, vi kan lage retningslinjer for Leder av komiteen men komiteer pleier å 

utarbeide sine egne retningslinjer. Se til område Øst sine retningslinjer og følg 

konseptene. Bruk kompetansen som er i områdene, enkeltmedlemmer og i NA som 

helhet. Kan vervene kombineres-GSR/Leder revisjon? Nei. Vedkommende, som er 

villig til å ta adhoc-vervet som Leder revisjon, er GSR fra gang til gang da gruppen 

vedkommende representerer ikke har en fast GSR. Vedkommende vil da selvfølgelig 

ikke være GSR for sin gruppe dersom vedkommende blir valgt som Leder revisjon. 

Valg av leder: 1 villig. Forslag om at vedkommende, siden nå i dag er GSR, møter 

neste områdemøte med en komiteløsning og stiller som valg da. Dette var det 

enighet om og vedkommende stiller til valg på områdemøtet i august. 

5 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. 

 

Diskusjon: Det kan være lurt å slå sammen H&I og O&I til OR (Offentlige relasjoner). 

Telefonkomiteen er regional og den er ikke med i en OR-komite på områdenivå. H&I 

har snakket om dette en tid nå og er villige til å ta på seg dette oppdraget. Få alt 

under ên fane! Der er ikke en O&I-komite i OØ2sk pr.d.d. En samlet komite (OR) vil 

være lettere for medlemmer og institusjoner å forholde seg til. Kan OØsk sin OR-

komite vøre en kilde til lærdom? Ja, det høres veldig bra ut. Det blir også færre verv å 

fylle samt medlemmer vil enklere utføre sine verv. Avstemming 2 for, 0 mot, 1 avstår 

Nåværende H&I-leder og nestleder endrer navn til OR, blir Leder og nestleder i OR og 

utarbeider nye retningslinjer og vervbeskrivelser for den nye komiteen. 

Møtet avsluttes med at referent leser dagens referat, ingen innvendinger på 

referatet, så Sinnsrobønnen med «GJØR SERVICE, DET VIRKER!» 

 

 


