
Referat Telefonkomiteen juni 2019 

 

Tilstede: kasserer og leder 

Ledige verv: nestleder og sekretær. 

• Det har tatt noe tid for kasserer å bli godkjent i banken, men er nå i rute.  

• Telefonen er nå operativ i Øst2. Den blir værende der tom uke 30. Håper å sende 

telefonen til område nord etterpå.  

Tusen takk til alle dere som gjør tjeneste! 

Telefonkomiteen holder opplæring ved Område Nords konvent 21.-23. juni. Det vil bli 

holdt opplæring/kurs både lørdag og søndag.  

Det koster noe for telefonkomiteen å dra til konventet i Nord. Likevel er reisen blitt 

vurdert og gitt prioritet da medlemmer i Nord ønsker å delta i telefontjeneste.  

Det er ønskelig, også fra telefonkomiteen, og inkludere dette området i tjeneste. De har til 

nå ikke vært delaktige og det er derfor viktig å få området nord aktive i telefontjenesten.  

• Budsjett er godkjent og overført fra Region. 

• Telefonkomiteen skal i nærmeste framtid ut å handle nye telefoner. Flere medlemmer har 

etterspurt dette, og regionen har gitt oss ressurser til å oppdatere mobilene.  

• Vi minner fortsatt om at vi trenger flere 12trinnsfrivillige medlemmer. Vi har flere fylker 

der vi ikke kan tilby møtefølge til nykommere. Dette gjelder fylkene: Sogn og Fjordane, 

Oppland og Finnmark. Det er også svært få frivillige i Nord Trøndelag, Aust Agder, 

Akershus og Østfold.  

Vi mangler også kvinnelige medlemmer. 

• TK’s prosedyre om at telefonvakter melder fra når telefon skrus på har vist sin hensikt 

flere ganger. Flere medlemmer har takket for at denne prosedyren finnes. 

• Vi har planer om å ha opplæring/kurs på område øst sitt konvent. Der vi ønsker å bruke 

lokale ressurser.  

• Etter regionsmøtet i juni har Telefonkomiteen fått tillit til å sjekke ut om og hvordan 

Facebook kan brukes i NA henseende. Vi oppfordre alle som har konkret info og 

erfaringer til å komme med dette. 



 

Neste TK-møte blir i 18. september. Hjertelig velkommen for deltakelse - både som nominert til 

verv og observatør.  
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