
 

 
 
 

• Presentasjonsrunde 

• Stille stund for å minne oss på hvem vi tjener 

• 12 tradisjoner leses 

• Visjonen for service leses 

• 12 konsepter leses 

• Er det noen som har noe å lese eller framføre? 

• Post / Mail 

• Gjennomgang og godkjenning av agenda  

• Referat fra forrige møte 

• Selvransakelse / workshop 

• Rapporter 

• Spørsmål og svar 

• Valg 

• Saker 

• Eventuelt 

SELVRANSAKELSE / WORKSHOP: 

Denne står FU for. 

 
RAPPORTER:  
 

Se samledokument. 
 
SPØRSMÅL OG SVAR:  
 
Alle oppfordres til å kommunisere før møtet slik at det brukes minst mulig tid 
under selve møtet. Her vil spørsmål fra rapportene komme og vi besvarer 
disse så god vi kan. Gjerne før møtet og da sender vi svar til sekretæren som 
setter dette inn i referatet og agendaen. 
 

Agenda for regionsmøte 12.10.19 

NA Norge 



 
VALG 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAKER:   
 

1. Budsjett 2020 

Alle betrodde tjenere i regionen sender inn sine budsjetter og ser på 

budsjettforslaget, dette skal være sendt ut i god tid slik at vi har 

mulighet til å godkjenne det.            

(se vedlegg) 

2. Regional Facebook-side 

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

(sak fra OØSK) 

3. Sak angående saker i EDM 
 
Saker som omhandler strukturen bør komme som saker i regionen, 

områdene og gruppene. 

(sak fra OSSK) 

 
4. Web komiteen bes om å fornye websiden 

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

attraktiv. 

(Denne saken avventes til det kommer en representant fra 
webkomiteen på et regionsmøte) 
(sak fra OØSK) 
 

5. Misligholdelse av verv 

Å avstå fra å delta på RSK-møtene mer enn 2 møter etter hverandre 

kan av sted komme at man da blir fjernet fra vervet på det 3. møtet. 

Aktuelle: Nestleder 

 



6. Forslag om å endre navnet Offentlige Relasjoner til Offentlige 

Forhold/Forhold til Offentligheten 

Inkonsekvens i forhold til ordlyd i Tradisjon 11 og begrepet OR – 

Offentlige Relasjoner. Oversettelseskomiteen er samstemte om at vi 

bør endre navnet til Offentlige Forhold/Forhold til Offentligheten så 

det blir ens med Tradisjon 11. Dette bør gjøres før den nye komiteen er 

oppe og går.            

(sak fra Oversettelseskomiteen) 

 
EVENTUELT: 
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