
 

 

 

I mangel av leder og fravær av nestleder ble møtet ledet av sekretær. 

 

Presentasjonsrunde: 

Nestleder: Fraværende. 

Sekretær: Til stede. 

Varasekretær: Til stede.  

Kasserer: Til stede.  

OMSK: Vara-RKM til stede.  

OSSK: RKM + Vara-RKM til stede.  

OØSK: RKM + Vara-RKM til stede. 

OØSKII: RKM til stede. 

OVSK: RKM + Vara-RKM til stede. 

ONSK: Fraværende. 

Delegat: Til stede. 

Varadelegat: Fraværende. 

2. Varadelegat: Til stede. 

Leder litteraturkomiteen: Til stede. 

Leder telefonkomiteen: Til stede. 

Leder oversettelseskomiteen: Til stede. 

Leder fellesskapsutvikling: Til stede.  

Nestleder fellesskapsutvikling: Fraværende.  

 

I tillegg var det én kandidat til verv, to kaffekokere og to observatører til stede. 
 
 

Referat fra møte i NA Regionen Norge 8. juni 2019 
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Stille stund for å minne oss på hvem vi tjener. 
 
 

12 Tradisjoner  

ble lest. 

 

Visjonen for service  

ble lest. 

 

12 Konsepter  

ble lest. 

 

Er det noen som har noe å lese eller framføre? 

«Bare for i dag» ble lest. 

 

Post/Mail:                

Tre brev, hvor et brev fra en innsatt i Trondheim fengsel ble lest. 

 

Gjennomgang og godkjenning av agenda: 

Dagsorden godkjent med tre (3) eventuelt saker. 

- Spørsmål og forklaring på hvorfor workshop ikke ble avviklet før 

regionsmøtet.  

- Workshop – hvordan gjennomføre denne? Eventuelt-sak. 

- OSSK: Sak om EDM har falt ut fra agenda. Denne kommer opp under 

eventuelt. 

- OØSK: Webkomiteen bes om å fornye websiden vår. Eventuelt-sak. 

Mot slutten av møtet kom det opp to (2) saker fra kasserer: 

- Servicekonferansen ber om et forskudd på 10000,- 

- Kasserer ber områdene om å anslå bidrag fra 7. Tradisjon til regionen for 

2020. 

Til sammen fem (5) saker under eventuelt. 
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Referat fra forrige møte:  

- Godkjent uten kommentarer. 

 

Selvransakelse: 

- Selvransakelse utført av FU. Denne var to-delt og inkluderte alle som var 

til stede. Full enighet om at dette var bra for regionen som en enhet, og 

vi ønsker mer av dette fremover. For detaljer, se vedlegg. 

 

Rapporter: 

- OSSK: Angående rapport fra EDM. Hvorfor er det valgt en delegat som er 

valgt inn fra Sverige for å representere de regionene som ikke har eget 

sete i EDM? OSSK mener EDM ikke følger sitt mandat og har valgt inn en 

delegat til å representere hele EDM som sone og ikke en representant 

for de regionene som ikke har eget sete i WSO.  

Svar fra delegat om at dette er helt nytt, og det må gå seg til. Sonene er 

ikke i samme struktur som regionene i NAWS, men dette er i endring. 

- Leder Telefonkomiteen: Kommentar angående OR-koordinator som 

trekker seg fra vervet. Vi i regionen tok en for rask avgjørelse, vi må 

ivareta alle som stiller til valg. Har stor respekt for avgjørelsen til dette 

medlemmet. 

- OØSK: Skrivefeil i rapporten, det skal være «All You Need Is Love». 

- OVSK: Setter pris på rapporter fra delegatene, men påpeker at disse 

rapportene må komme på norsk. 

- OSSK: Regnskapsrapport for hittil i år og oppdatert budsjett mangler. Vi 

ønsker regnskap, ikke bare kontoutskrifter, før hvert regionsmøte. 

- Kasserer: har ikke hatt kapasitet til dette enda, men det blir tatt tak i. 

Minner om at dette møtet er hans første som kasserer. 

- Leder Oversettelseskomiteen: Oppfordrer folk til å sende dem forslag på 

mail angående gamle oversettelser. Kom gjerne med nye forslag. 

- OØSK: Stilte spørsmål til kasserer angående budsjett og regnskap. 
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VALG NA Regionen Norge:  

Leder: Ingen kandidater. 

Vara Kasserer: Ingen kandidater. 

Kasserer Litteratur: Ingen kandidater. 

Leder Web: Ingen kandidater. 

Leder Servicekonferanse: OØSK har en kandidat. Denne kandidaten ble 

enstemmig valgt. 

Leder Web: Ingen kandidater. 

OR-koordinatorer: Ingen kandidater. 

 

Saker:   

1. Servicevillighet i Telefonkomiteen (sak fra referat 09.02.2019) 

Innhenting for servicevillighet til Telefonkomiteen uten kvalitetssikring fra 

gruppene og området. 

Kommentarer:                     

Leder Telefonkomiteen: Trenger vi å kvalitetssikre mer enn vi allerede gjør?         

OSSK: Hva skal kvalitetssikring innebære?               

OØSK: Det er bra nok som det er. Telefonkomiteens rutiner er gode nok.  

Beslutning: Konsensus om at vi beholder det som det er. 

2. Litteraturkomiteens beholdning (sak fra referat 09.02.2019) 

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. 

Kommentarer: OØSK: Har tillit til Litteraturkomiteen. Reagerer på ordbruken 

«etter evne».                    

OSSK: Komiteen sendte inn rapport og sendte inn penger i forkant av dette 
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møtet. Dette er godt nok for oss.                  

Leder Litteraturkomiteen: Berømmer samarbeidet med kasserer i regionen.  

Beslutning: Konsensus om at dette godkjennes (Vedtakslogg). 

3. Regional Facebook-side (sak fra referat 09.02.2019) 

OØSK ønsker en regional NA Facebook-side slik at vi kan nå ut til flere. 

Kommentarer: OØSK: Sak fra forrige gang, det var ønskelig fra de andre 

områdene om å hente inn informasjon fra andre land.          

Delegat: Dette har blitt gjort, den beste løsningen er kanskje å ha en side der 

kommentarer ikke kan skrives.                   

Leder Telefonkomiteen: Viser til at NA Sverige har gode resultater med sin side. 

OSSK: Er imot dette pga at anonymiteten blir brutt. Vi må ivareta anonymiteten 

til våre medlemmer. Minner om 11 Tradisjon og at det ikke er opp til den 

enkelte å bryte anonymiteten på dette nivået.               

Leder FU: OR-komiteen bør komme på banen, i tillegg bør vi også få erfaringer 

fra NAWS angående dette.                 

OMSK: Hvem skal drifte denne siden?                

OVSK: Erfaring fra andre land er positive. Vi er anbefalt fra NAWS å betale for 

våre tjenester og ikke benytte gratistjenester.           

Delegat: Foreslår å vente til en OR-komite er på plass.               

Leder Telefonkomiteen: Synes vi burde ta dette spørsmålet nå og ikke vente til 

en OR-komite er på plass.           

Sekretær: Noen må uansett bryte anonymiteten for å gjøre dette. Synes ikke vi 

skal forhaste oss.                    

OSSK: OR-håndboka sier oss at vi ikke skal benytte oss av gratistjenester. 

Foreslår å undersøke om det finnes en betalingsløsning.            

OØSK: Foreslår en ad-hoc komite til dette formålet.               

Leder Telefonkomiteen: Sier seg villig til å undersøke og hente inn informasjon 

angående dette.                 

OØSKII: Vi har delte meninger i området om denne saken, så vil avstå fra å 

stemme. 
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For: OØSK, OVSK, OMSK          

Mot:                              

Avstår: OSSK, OØSKII 

Beslutning: Vi ønsker en facebook-side med en betingelse om at det blir 

hentet inn informasjon og full enighet om hva denne siden skal inneholde. 

Konsensus om at vi ønsker en facebook-side med de betingelsene oppfylt, og 

at våre 12 Tradisjoner og 12 Konsepter følges.  

Leder for telefonkomiteen tar ansvar for å hente inn denne informasjonen. 

4. Felles mal for info-flyer (sak fra referat 09.02.2019) 

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. 

Kommentarer:                   

OØSK: Tenker dette kanskje er en sak for OR. Ønsker å nå ut til flere.          

OVSK: Synes dette høres enkelt og bra ut.                 

Leder Telefonkomiteen: Tror dette kan løses på en enkel måte.  

Beslutning: Konsensus. 

5. Møtelister på Engelsk (sak fra referat 09.02.2019) 

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. 

Kommentarer:                     

Leder Litteraturkomiteen: Foreslår en link til na.org så lenge vi ikke har denne 

løsningen.                      

Leder Telefonkomiteen: Opplever å få flere henvendelser fra engelsktalende. 

OVSK: Bruker en meeting app ved reiser utenlands. 

Beslutning: Saken faller foreløpig bort, webkomiteen har lagt ut link til 

na.org. 
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6. Synlighet av pengebruk (Sak fra Oversettelseskomiteen)  

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. 

Kommentarer:                     

Leder Oversettelseskomiteen: Ber om synlighet og en enkel oversikt over 

regnskap og budsjett.            

Sekretær: Pengebruk i NA bør være synlig på alle områder.              

Leder Litteraturkomiteen: Oppfordrer til god kommunikasjon.        

Delegat: Oppfordrer til full synlighet. Dette vil hjelpe komiteen og hvert enkelt 

medlem.               

Kasserer: Takker for tips og hjelp og vil gjøre så godt han kan fremover. Er 

innstilt på å gjøre en best mulig jobb. 

Beslutning: RKM’ene har tillit til at kasserer leverer tilfredstillende rapporter 

fra og med rapporteringen til neste møte. 

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

OØSK ønsker at litteraturkomiteen forandrer på teksten på posten som 

blir sendt ut fra anonyme narkomane til NA. 

Kommentarer: OØSK har trukket denne saken. Den ble løst av en samtale 

mellom OØSK og Litteraturkomiteen. 

Beslutning: Saken er løst. 
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EVENTUELT 

 

1. OSSK: Sak angående saker i EDM.  

Saker som omhandler strukturen bør komme som saker i regionen, 

områdene og gruppene. 

 

Kommentarer:  

Delegat: EDM har fokus på FU. Angående valg i EDM så kan vi prøve å bli 

bedre til å nå ut til våre medlemmer. Ønsker tilbakemeldinger fra 

områdene om hva de kan ta med seg til EDM.  

Leder FU: Delegatene har myndighet til å ta beslutninger på vegne av 

regionen på EDM. 

OSSK: Vi har tillit til delegaten, men vi må være oppmerksomme på 

utviklingen i EDM, og delegaten kan benytte seg av vetoretten dersom 

det skulle bli nødvendig. 

Leder Oversettelseskomiteen: Agenda til EDM kommer to uker før, så 

umulig å kunne komme med innspill til den. EDM er ikke et 

beslutningsorgan, men det har en innvirkning pga FU. I dette ligger det 

føringer. 

Delegat: EDM har et fokus på FU. Eksempel: Ny trinnguide, og et 

samarbeide med andre regioner om dette. 

OSSK: Når det skjer større endringer i EDM så bør vi i vår region få vite 

dette i forkant slik at vi kan ta del i beslutningen. 

 

Beslutning: 

 

2. Workshop før regionsmøte. 

– hvordan praktisk gjennomføre denne? 

 

Kommentarer: 

Varasekretær: Synes vi burde ha dette før regionsmøte for å styrke 

enheten. 

OSSK: Er positiv til dette. 

Sekretær: Mener dette er en god idé. 
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Beslutning: Vi gjør dette neste gang i stedet for en selvransakelse. FU 

har vår fulle tillit (På dagsorden 12.10.2019). 

 

3. OØSK: Webkomiteen bes om å fornye websiden vår. 

Område Øst har et ønske om å gjøre websiden nanorge.org mer 

attraktiv. 

 

Kommentarer: 

OØSK: Har et ønske om å gjøre websiden mer attraktiv og enklere å finne 

fram på. 

Leder Oversettelseskomiteen: Oppfordrer de som kommer med ideene, 

til å gjøre service for å sette ideene sine ut i liv. 

Leder Litteraturkomiteen: Foreslår å la saken gå videre sånn at vi får med 

webkomiteen i dette spørsmålet. 

OVSK: Foreslår å bruke mer penger på dette. 

OØSK: Siden er funksjonell, vi må ikke risikere å kjøpe et produkt vi ikke 

kan bruke. 

OSSK: Spørsmål om hvem som kan gjøre tjeneste i webkomiteen?  

Sekretær: Sender en mail til webkomiteen og ber de om å komme med 

en representant på regionsmøtet. 

 

Beslutning: Avventes til det kommer en representant fra webkomiteen 

på et regionsmøte. 

 

4. Servicekonferansen får et forskudd på 10000,-  

 

Beslutning: Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

5. Kan RKM’ene komme med en antatt sum for 7. tradisjon 2020? 

Angående budsjett, hva vil områdene bidra med? 

 

 

OBS! Kasserer ber om hjelp til å finne en ny varakasserer. 
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Neste regionsmøte er i Oslo lørdag 12.10.2019  

Lambertseter 

Adresse? 

 kl 11-17 

 

I fellesskap 

Varasekretær 

 

 

Ledige verv i NA Regionen Norge fra og med 12.10.2019:  

Leder    (4 års rusfri tid, 2 års varighet) 

Sekretær    (3 års rusfri tid, 2 års varighet) 

Vara Kasserer   (3 års rusfri tid, 2 års varighet) 

Leder Litteratur   (3 års rusfri tid, 2 års varighet) 

Kasserer Litteratur  (4 års rusfri tid, 2 års varighet) 

Leder Web    (3 års rusfri tid, 2 års varighet) 

OR-koordinator x 2  (3 års rusfri tid, 2 års varighet) 
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 Verv i NA Regionen Norge 
 

   Verv Rusfritid Varighet Valgt Ledig fra 
A Leder 4 års rusfri tid 2 års varighet Ledig  
B Nestleder 3 års rusfri tid 2 års varighet Bjørnar 02.20 
C Sekretær 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 10.19 
D Vara Sekretær 3 års rusfri tid 2 års varighet Ole G 02.20 
E Kasserer 4 års rusfri tid 2 års varighet Anders 02.21            
F Vara Kasserer 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig  
G Delegat 5 års rusfri tid 2 års varighet Cathrine 10.20 
H Vara Delegat 4 års rusfri tid 2 års varighet Jonas 06.20 
I 2. Vara Delegat 2 års rusfri tid 2 års varighet Trond 10.20  
J Leder Litteratur 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 10.19 
K Kasserer Litteratur 4 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 
L Leder Web 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig  
M Leder Telefonkomite 3 års rusfri tid 2 års varighet Odd Bjarne 10.20  
N Leder Oversettelse 3års rusfri tid 2 års varighet Christin 10.20 
O Leder FU 3 års rusfri tid 2 års varighet Monica 02.20 
P Nestleder FU 3 års rusfri tid 2 års varighet Lena 10.20 
Q Leder Servicekonf. 3 års rusfri tid ad-hoc Ketil 
R Leder ECCNA 3 års rusfri tid ad-hoc Ledig 
T OR koordinator 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 
U OR koordinator 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat skrevet av varasekretær og godkjent av sekretær 
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Vedlegg 1 

 

Workshop avholdt på regionsmøtet 8. juni 2019 

i regi av FU-komiteen 

 

Stor gruppediskusjon: 

Denne delen av workshopen fungerte som en «brainstorming», der alle som var til stede kom med 

innspill. 

 

1. Hva menes med enhet i NA sammenheng?  
- Samhold, kommunikasjon, inkludering, avgjørelser, samarbeid for et felles mål, 

tilhørighet, følge servicestrukturen, gjenkjennelse, tradisjonene, anonymitet, kjærlighet, 
aktiv deltagelse, felles fokus på tilfriskning, familie, litteraturen. 

2. Noen eksempler på enhet i NA Regionen Norge? 
- Bringe budskapet til nykommeren, diskusjon tross uenigheter, felles mål, jobbe mot 

konsensus i saker, rotasjon, villighet, dialog og kommunikasjon, komitearbeid, litteratur.   
 

Liten gruppediskusjon: 

Denne delen av workshopen ble delt inn i grupper på fire personer pr gruppe. Hver gruppe fikk tildelt 

to spørsmål der de arbeidet ca 10 minutter på hvert spørsmål. Svarene er her litt forkortet i forhold til 

alt som ble snakket om.. 

 

1. Hvordan bidrar tjenestene vi utfører til vår felles velferd? 
Vi får nye medlemmer til NA-fellesskapet, f.eks. via Telefonkomiteen.  

Vi opprettholder strukturen og kommer nærmere hverandre som Region.  

Vi holder oss «friske».  

Tilgjengelighet er viktig, det bidrar til inkludering.  

God kommunikasjon er like nødvendig begge veier i strukturen, oppover som nedover. Også 

hvordan vi kommuniserer. 

2. På hvilke måter bidrar vi med en følelse av enhet lokalt og videre utover? 
Servicestrukturen er viktig med tanke på kommunikasjon. Det vi gjør lokalt er viktig å 

kommunisere videre i distriktet og i strukturen.  

Vi kan bli bedre til å ta imot nye medlemmer i service.  

Gjenkjennelse – struktur på møter og i serviceorgan. 

3. Hva for et ansvar har vår servicekomite? 
Vårt ansvar er å tjene områdene og gjennomføre de bestemmelsene / oppgavene som vi blir 

pålagt. 

Å være et kommunikasjonsledd mellom Regionen / EDM / NAWS. 

Søke enhet gjennom konsensus ved å følge 12 Tradisjoner og 12 Konsepter. 

4. Hvordan hjelper det å være ansvarlig, på vår enhet? 
Møt opp, gjør det du sier du skal gjøre / er pålagt å gjøre. 

Vi bevarer strukturen, enhet i fellesskapet. 

Ansvarlighet er fundamentet for å bevare enhet i NA. 
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Når enkelte dropper ansvaret sitt, begynner fort tingene å skli ut. 

5. Jobber vårt NA-fellesskap sammen i en ånd av enhet? 
Ja og nei. 

Mister vi fokus så kan vi fort glemme nykommeren og hovedbudskapet om å bringe 

budskapet videre.  

Arbeider vi for en ånd av enhet er vi med på å gjøre NA tiltrekkende. 

Vi kan fort handle på defekter, egenvilje, mistenksomhet og frykt. 

Misforstått forståelse av konsensus kan sabotere enheten. 

Vi bør alltid arbeide for å få konsensus.  

Gi rom til alle så alle blir hørt, og at alle sider av en sak kommer fram. 

6. Hvordan kan vi bygge opp eller forsterke en ånd av enhet? 
Ved å praktisere åndelige prinsipper når vi tar en avgjørelse. 

Ved å diskutere. 

Ta personlig tilfriskning på alvor. 

Invitere inn en høyere makt. 

Skrive gode referater. 

God kommunikasjon. 

Ha en mal på rapporter. 

Sekretær hører om konklusjonen er det vi landet på. 

Er alt med? Et felles ansvar. 

Bedre kjennskap til hvordan vi arbeider for å oppnå konsensus. 

Svare på mail. 

Fokus på åndelige prinsipper. 

7. Hvordan gjenkjenner vi enhet, eller mangel på enhet, i vårt serviceorgan? 
Fungerende enhet: 

Ved god deltagelse. 

Ved å søke informasjon rundt i verden, opp og ned i strukturen. 

Tydelig og klar kommunikasjon. 

Ved å snakke med hverandre, ikke om hverandre. 

Mangel på enhet: 

Ved å ha styrende ledere / komiteer. 

Prestisje i å få gjennom personlige saker. 

Snakke om hverandre, ikke til hverandre. 

8. Hvordan påvirker mangel på enhet oss som et serviceorgan? 
Det kan føre til usikkerhet og mistenksomhet. 

Vi går til personangrep. 

Vi vegrer oss for å ta på oss verv. 

Det kan oppstå splittelse. 

Vi kan bli styrende, ikke tjenende. 

Vi kan miste tilliten til hverandre og andre generelt. 

Vi mangler motivasjon. 
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