
Referat område øst 2, 3. august 2019 
 

Tilstede: H&I Leder, GSR NA2000 Vikersund, GSR Drammen, RKM, GSR Larvik, Vara-GSR 

Lørdagsgruppa Sandefjord, GSR Lørdagsgruppa Sandefjord,  Leder, 3 observatører 

Innledende punkter 
 Stille stund 

 Tradisjoner og konsepter ble lest 

 Konsept 8 ble tolket og presentert. H&I-lader tar konsept 9 neste gang. 

Rapporter styret av administrative tjenere 
RKM 
Det var Regionsmøte i Drammen 8de juni, og dette var sakene som var oppe. 

 

1. Servicevillighet i Telefonkomiteen (sak fra referat 09.02.2019) Innhenting for 

servicevillighet til Telefonkomiteen uten kvalitetssikring fra gruppene og området. 

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

 

2.  Litteraturkomiteens beholdning (sak fra referat 09.02.2019) Litteraturko miteen 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. 

Beslutning: Konsensus om at dette godkjennes.  

          

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.  

 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.                                                                                                              

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



 

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.    

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. 

 

8.   OØSK: Webkomiteen bes om å fornye websiden vår. Område Øst har et ønske om å 

gjøre websiden nanorge.org mer attraktiv.                                                                 . 

Beslutning: Avventes til det kommer en representant fra webkomiteen på et 

regionsmøte. 

 

9. . Servicekonferansen får et forskudd på 10000,-                                                          

Beslutning: Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

10.   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 

 

 

 

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) 

 

IKT RKM 

  



Kasserer 
Området har for tiden ingen kasserer 

Leder 

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

skrevet dagsorden og lagt ut disse på NA Norges websider. Jeg har forberedt meg til møtet i 

dag ved å lage workshop. Jeg har også laget et følgeskriv til oppdateringen i enhetsregisteret 

i brønnøysund, som forklarer dette med at vi ikke har et årsmøte hvor man velger de som 

skal stå oppført som styre, men at vi har et vedtak som sier at det er de administrative 

tjenerne i Område Øst 2 som kan stå som styre. For øyeblikket består de administrative 

tjenerne av leder og RKM. Det er da naturlig at vi tar styrevervene som styrets leder og 

nestleder. Da vi ikke har noen kasserer, er det naturlig at leder tar på seg ansvaret som 

prokurist. 

 
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 

 

Rapporter underkomiteer 
H&I (Rapporterer fra OR komiteen) 

 Det er noen ledige verv i komiteen 

 Det første OR-møtet på Borgestad har blitt avholdt. 

 Det blir holdt møter i Ringerike fengsel. 

 Har kontaktet Skien fengsel. Venter på svar. 

 Det er booket oppdrag på ARA i Drammen. 

 Det er snakk om at OR vil ha en stand på en temakveld i Skien. 

Spørsmål og kommentarer: 

 Gruppene ønsker å diskutere plasseringen av OR-komiteen. Det blir nevnt at plasseringen av 

en underkomite blir bestemt av komiteen selv. Det blir henvist til konsept 3 «NA Gruppene 

delegerer den nødvendige autoriteten til servicestrukturen for å oppfylle det ansvaret som 

tildeles den.» 

 OR-leder er ennå ikke formelt valgt inn. H&I-leder fungerer som leder frem til noen er valgt 

inn som leder. 

 OR ønsker at gruppene inviterer komiteen til møtene. 

 

mailto:lederoosk2@gmail.com
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OI – ingen leder 

OR – ingen leder 

Aktivitetskomite – ingen leder 

Grupperapporter 
NA Drammen 

Har ikke hatt hovedarbeidsmøte i juli. Derfor ingenting å rapportere. 

 

NA 2000 Vikersund 

GSR-rapport  fra NA-2000 gruppa i Vikersund. 

4stk. Tilstede, 8-12 på møtene, alle verv opptatt, unntatt vara gsr. 

Økonomi 1262,-  etter innkjøp av kaffe. 

Sak 5 fra område, et bindeledd mellom regionene bør være uten møteplikt. 

Mvh  GSR, 2000-gruppa  

 

NA Larvik 
Ikke sendt rapport 

Lørdagsgruppa Sandefjord 
Ikke sendt rapport 

Hensyn som må tas 
Ingen hensyn. 

Glemte saker eller andre ting av interesse 
 Det blir poengtert at vi ikke har hatt noen selvransakelse på en stund. Ble det ikke vedtatt en 

gang at vi skulle ha en fast selvransakelse på hvert møte? 

Godkjenning av dagsorden 
Valg av H&I-leder og OI-leder utgår. Saken om å opprette OR-komite som ble vedtatt i juni innebar 

også å legge ned OI og H&I komiteene. 

Valg 
 Ingen stilte til valg. 

 Ingen nomineringer til regionale verv. 

Workshop «Hjemmegruppa» 
Vi begynte workshoppen med å lese et utdrag fra brosjyren «Gruppen.» Deretter delte vi oss inn i tre 

grupper og diskuterte og svarte på spørsmål. Til slutt ble svarene delt. 

Her følger spørsmålene, samt de tanker og svar som ble presentert. 

Gruppens hovedformål 
Litteraturen vår sier «Hver NA-gruppe har bare et hovedformål – å bringe budskapet om tilfriskning 

til den rusavhengige som fortsatt lider.» 



 

1. Hvordan kan vi sørge for at vi husker på vårt hovedformål i hjemmegruppa? 
Svar: 

a. Tiltrekkende atmosfære under møtene. 
b. Ha det jevnlig som tema på møtene om det er nykommere. Ha 1. trinn som tema på 

møtene. 
c. Selvransakelse på arbeidsmøtene om hvordan vi bringer budskapet videre. 
d. Jevnlig selvransakelse. 
e. Ha fokus på gruppesaksmøtet. 
f. Ta med, og inkludere nykommeren etter møtet. 

2. Hva betyr gruppas hovedformål i praksis? 
Svar: 

a. Åpne og ha møter regelmessig. 
b. Å ha temaer som omhandler/inspirerer rusavhengige i tilfriskning. 
c. Romme(?) nykommeren. Samtidig sette grenser. 
d. At vi skal være tiltrekkende. 
e. At vi er tilfriskningsorientert. 
f. Det betyr å ha dørene åpne for nykommeren som har funnet veien dit. 

3. Hvordan kan hver enkelt av oss bidra til å overholde gruppas hovedformål? 
Svar: 

a. Si ifra om det er noe som gjøres feil. 
b. Nykommerkontakt. 
c. Gi ut brosjyre og telefonnummer. 
d. Gi det videre. 
e. Dele løsning og erfaring. 
f. Vi kan dele og delta aktivt i gruppa, både med verv og ved å møte på 

gruppesaksmøtet. 
 

Nykommeren 
Det sies i NA at vi bare kan beholde det vi har ved å gi det videre. 

1. Hvordan kan vi best ta imot nykommeren i gruppa vår? 
Svar: 

a. Nykommerkontakt. 
b. Være imøtekommende. Smile, klem, vennlig, møte nykommeren med kjærlighet. 
c. Ønske velkommen tilbake. 
d. Inkludere nykommeren. 
e. Nykommer brev(?). 
f. Vise toleranse. 
g. Passe på oppførselen vår. 
h. Imøtekommende på en kjærlig måte. 

2. Hvor lenge bør vi tenke på en nykommer som nykommer? 
Svar: 

a. De første 3 mnd. 1 mnd? 
b. Til etter de første 90 møtene, men er veldig individuelt med tanke på hvor ofte de 

deltar. 
c. Det er individuelt. Helt til nykommeren selv tar sin plass i gruppa. 

3. Hvordan kan vi på best mulig måte inkludere nykommeren i gruppa? 
Svar: 

a. Oppfordre til å ta verv. 



b. Ta med på sosiale tiltak. 
c. Ta dem godt imot. 
d. Oppfordre til å dele. 
e. Oppfordre til service og å gi åpning for det. 
f. Informere og inkludere nykommeren og invitere med på arbeidsmøter. 

4. Hvordan formidler vi best NAs budskap om tilfriskning til nykommeren? 
Svar: 

a. Leve programmet. Ikke bare prate om det. 
b. Se på gruppa som en enhet, være tro mot gruppesamvittigheten. Se gruppas beste, 

ikke min egenvilje. 
c. Dele erfaring styrke og håp. 
d. Ha tema. 
e. Bruke litteratur. 
f. Ved å dele på NA-måten. 

Enhet i NA 
NAs første tradisjon sier «Vår felles velferd bør komme først, personlig tilfriskning avhenger av enhet 

i NA.» 

1. Hva menes med «enhet i NA?» 
Svar: 

a. Enhet tross uenigheter. 
b. Fellesskapets beste fremfor min vilje. 
c. Føye seg for flertallet 
d. Fokusere på «vi». 
e. NA er likt. Rutiner er like overalt. 
f. Følge tradisjoner og prinsipper. 
g. Enhet betyr at vi er like/anonyme. 
h. At vi forholder oss til tradisjonene som de står. 

2. Hvorfor er enhet nødvending for at hver enkelt av oss kan tilfriskne? 
Svar: 

a. «Enhet er sterkere enn personlig splittelse» 
b. Det motsatte av isolasjon er enhet/å være en del av noe. 
c. For å kunne gå på forskjellige møter og finne det samme. 
d. Trygghet, forutsigbarhet, føle seg som en del av. 

3. Hvordan styrker vi enheten i hjemmegruppa? 
Svar: 

a. Inkludering og kjærlighet. 
b. Prinsipper foran personligheter. 
c. Følge tradisjonene. 
d. Ha gruppesaksmøter. 
e. Å tenke «vi». 
f. Å ha fokus på hvordan vi presenterer oss 

Tjeneste (Service) 
NAs 6. konsept sier «Gruppesamvittigheten er den åndelige måten vi benytter for å invitere en 

kjærlig Gud til å påvirke våre beslutninger.» 

 

1. Hva betyr begrepet gruppesamvittighet i forbindelse med service i hjemmegruppa? 
Svar: 

a. Invitere en høyere makt. 
b. Lese konsept 6 før gruppesaksmøtet. 



c. Vi’et og ikke jeg’et. 
d. Prinsipper foran personligheter. 
e. Gruppesamvittighet er flertallet. 
f. Selv om vi er uenige så blir vi enige når saken er ferdig. 

2. Er tjenestevillighet viktig for hjemmegruppa? 
Svar: 

a. Ja. 
3. Er det viktig for hjemmegruppa å ha regelmessige gruppesaksmøter? I såfall, hvorfor? 

Svar: 
a. Ja, vi trenger å se på oss selv og samles. 
b. Viktig med hyppige møter for å ta opp ting. 
c. Ja. 
d. Ja, for å kunne bytte på oppgaver og ta pulsen på gruppa. 
e. Selvransakelse på gruppenivå. 

4. Hva betyr det for gruppa å ta del i servicestrukturen? Hva gjør en fungerende GSR for 
gruppa? 
Svar: 

a. GSRen er bindeleddet mellom gruppa og området. 
b. Være med å bestemme og være en del av. 
c. Uten GSR er vi avkuttet fra resten av fellesskapet. 
d. Være en del av. 
e. Få påvirke. 
f. Rapporterer begge veier. 
g. GSR er nødvendig for at gruppa skal kunne ta del i det som skjer. 

5. Hva er forskjellen på å tjene og å styre? 
Svar: 

a. Sette seg selv til side. 
b. Ha med Gud og gruppesamvittigheten. 
c. Huske på hvem vi tjener. 
d. Ikke ta kontroll. 

 

Hjemmegruppe 
1. Hva er en hjemmegruppe? 

Svar: 
a. Regelmessig sted. 
b. Der hvor det er 2 eller flere. 
c. Hjemmegruppa er der man avlegger sin stemme. 
d. Der hvor folk kjenner meg. 

2. Hva er betydningen av å finne seg en hjemmegruppe? 
Svar: 

a. Tilhørighet, eierskap, litt mitt. 
b. Betydningen er stor. Stabilitet, trygghet, mulig å hjelpe lokalsamfunnet. 

3. Kan vi ha flere hjemmegrupper samtidig? 
Svar: 

a. Ja, det går an. 
b. Nei, men man kan bytte. 

4. Hvilken plass har Gud i hjemmegruppa? 
Svar: 

a. Den styrende makt (gruppesamvittigheten). 
b. Legge bort egoet og å tenke i vi-form. 

 



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

 

 


