
Referat område øst 2, 6. juli 2019 
 

Tilstede: GSR Drammen, GSR NA 2000 Vikersund, Leder 

Innledende punkter 
• Stille stund 

• Tradisjoner og konsepter ble lest 

• Konsept 7 ble lest i sin helhet. GSR Drammen tar konsept 8 neste gang. 

Rapporter styret av administrative tjenere 
RKM 
Ikke tilstede  

Kasserer 
Området har for tiden ingen kasserer 

Leder 
 

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

dagsorden og lagt ut disse på NA norge sine websider. Jeg beklager sen utsending denne gangen. 

Forglemmelse fra meg. 

Jeg har påbegynt jobben med å nøste i registreringen i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det viser seg 

at kontaktperson og steyrets leder er nåværende leder i H&I-komiteen, dørste styremedlem er en 

tidligere vara-RKM. Vedkommende står oppfært som «fratrådt.» Andre styremedlem er forrige 

kasserer. Altså ikke kasserer som nylig endte vervet sitt, men kasserer før denne. Samme person står 

oppført som prokurist. Styret i fellesskap står oppført med signaturrett. Det er viktig at dette blir tatt 

tak i nå. 

Det ble avholdt regionsmøte her i Drammen med Område Øst 2 som arrangør i juni. Undertegnede 

var tilstede sammen med andre frivillige og sørget for en god ramme for regionsmøtet. Vi holdt 

lokalene, gjorde i stand til møtet, og sørget for lunch. Vi fikk utrolig gode tilbakemeldinger, og da 

spesielt for maten. Vil takke de som var med og gjorde service. 

Jeg ser i referatet fra juni, under saken om opprettelsen av en OR-komite, at leder for H&I 

automatisk skal bli leder for den nyopprettede OR-komiteen. Jeg som leder reagerte ikke på dette før 

jeg leste referatet. Nå er det slik at man må stille til valg for å ta et nytt verv. Dette må gjelde også for 

leder av OR-komiteen. Det er viktig at andre eventuelle kandidater får mulighet til å stille til valg. Jeg 

har derfor satt opp vervet som leder for OR-komiteen på dagsordenen. Vi har heller ikke besluttet å 

legge ned H&I og OI-komiteene selv om dette kan være en konsekvens av at en ny komite blir 

opprettet. Tenker at vi bør diskutere hvordan vi ønsker at den nye komiteen skal implementeres. Jeg 

har satt opp en sak på dette. 

Sluttrapport 

Nå har det seg slik at dette er mitt siste områdemøte som leder for Område Øst 2 Servicekomitte. 

Det har vært et utrolig spennende år og jeg er takknemlig for den tilliten gruppene har vist meg. Jeg 

føler jeg har fått anledning til å vokse i vervet, og føler meg som en langt bedre leder nå enn jeg var 

da jeg startet i vervet. Jeg vil få benytte anledningen til å takke dere jeg har gjort tjeneste med. 



Spesielt da grupenes representanter. Det er dere som er Område Øst 2. Vi som sitter med verv er her 

for å tjene dere. Min gjerning som leder har avdekket styrker og svakheter hos meg som person, og 

det er jeg takknemlig for. Alltid fint med noe mat til trinnarbeidet. 😉 

Når det er sagt så annonserer jeg at jeg vil stille til gjenvalg. 

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 . 

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

IKS Leder 

Kommentarer: 

Leder følger opp registrering i Brønnøysundregisteret. 

Rapporter underkomiteer 
H&I – ikke tilstede 

OI – ingen leder’ 

OR – ingen leder 

Aktivitetskomite – ingen leder 

Grupperapporter 
NA Drammen 

Hovedarbeidsmøte Drammen 25/6-19 

• Tilstede 4 stk 

• Økonomi: ca 40.000 men har ikke eksakt beløp da kasserer ikke var tilstede.  

• Tilstede på møtene har vært 5-10 her frem mot sommer, noen flere da det kommer 
besøk fra institusjoner. Har vært endel slike besøk i det siste hvilket er positivt. 

• Vi ønsker å sende penger til området+HI/OI Dette ble stemt om og det var 4 for. 
Enstemmig vedtatt. 

 

NA 2000 Vikersund 
Gsr-rapport  30.06.19 

• 4 stk. tilstede, 10-19 på møtene denne mnd. 

• Alle verv opptatt, unntatt vara går. 

• 2206 kr i kassa. 

mvh  GSR. Na-2000 gruppa 

Hensyn som må tas 
Ingen hensyn. 

Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden godkjent. 
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Valg 
• Leder gjenvalgt. 

• Ingen nomineringer til regionale verv. 

Saker 
1 HASTESAKER 

 

 

2 SAKER SOM GÅR VIDERE 

 

3 NYE SAKER 

a. Hvordan skal vi implementere den nye OR-komiteen? 

Vi har bestemt at vi skal opprette en OR-komité i Område Øst 2. Vi bør hente inn 

informasjon og diskutere hvordan OR-komiteen skal fungere. Betyr det at H&I og OI i sin 

nåværende form skal legges ned? Skal komiteen fungere som et bindeledd mellom 

regionen, de andre områdene og våre underkomiteer, eller skal den erstatte disse? Vi 

bør bli enige om hvilken rolle denne komiteen skal ha. Den geografiske plasseringen av 

komiteens møter bør også diskuteres. 

Konklusjon: Vi undersøker hvordan dette blir gjort i andre områder. Saken går videre. 

 

Eventuelt 
1. Workshop på GON 

Kommentarer: 

• Det ble foreslått å ta en workshop på temaene «Hvordan tar vi imot nykommeren?» og 

«Hvordan gjøre det tiltrekkende for nykommeren å bli?» 

Konklusjon: Leder lager en workshop på temaene som er nevnt over. 

Avslutning 
Vi avsluttet med opplesning av referat, kunngjøringer og hilsninger, samt sinnsrobønnen. 

 

 


