
 

 

Område Midt Service Komite 

 

Referat Områdemøte Molde 08.09.2019 
 

Møteplan: Neste møte: Søndag 17. november kl. 11.00 – 14.00, Skype-møte. 

 

Møtetid: 09.00 – 12.00 

 

Kontonummer:4202.51.36904 

 

Tilstede:  

Kasserer, Sekretær, RKM, Vara RKM, GSR NA Byåsen Basic Mandag, GSR NA 

Byåsen/Sverresborg Fredag, (Siden leder- og nestledervervet ikke er besatt ledet sekretær 

møtet) 

 

Vara GSR NA Trondheim, Vara GSR NA Namsskogan var klare til å delta via Skype. Pga. 

tekniske utfordringer lot det seg ikke gjennomføre. Møtet ble derfor avholdt uten deres 

tilstedeværelse.  

 

Tre observatører. 

 

Grupper i område Midt: NA Trondheim, NA Byåsen Basic Mandag, NA Byåsen/Sverresborg 

Fredag, NA Stjørdal, NA Molde, NA Namsskogan. 
 

Agenda til møtet: 

• Presentasjonsrunde. Alle presenterte seg. 

• Godkjenning av agenda og referat fra siste møte. Godkjent. 

• Tok en stille stund for å minne oss på hvorfor vi er her, de som fortsatt er ute og lider 

og de vi har mistet på veien. 

• Lese visjon for NA tjeneste. Visjonen lest. 

• Lese Tradisjonene. Tradisjonene lest. 

• Lese 12. konsept. Sekretær leste 12. konseptet. 

 

1.  Spørsmål og kommentarer til rapporter: 

Trenger mer opplæring på hvordan rapportene skal skrives. 

Det bør kun skrives hva som er sendt videre i strukturen mellom forrige og dette 

møtet. 

Mangler rapporter fra OR. Sekretær etterspør rapporter og aktivitet til neste møte. Ber 

om at de møter på områdemøtene. 

 

2.  Rapportering fra verv: 

 Kasserer: Rapporterer under sak 3. 

 Sekretær: Utført pålagte oppgaver, samt skrevet saksliste og kalt inn til møtet. 
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 RKM: Har sendt rapport til kasserer i Regionen om hvor mye vi har planlagt å sende i 

 7. tradisjon. Jfr. budsjett. 

 Vara RKM: Ingenting spesielt å rapportere 

 GSR Byåsen Basic. Ingenting spesielt å rapportere 

 GSR Byåsen Fredag: Ingenting spesielt å rapportere 

 

3.  Økonomisk status: 

NA OMSK Driftskonto: Kr. 12451,71 

NA OMSK Konventkonto: Kr. 2847,87 

Redegjorde for kontobevegelser fra driftskontoen siden siste møte. Når gruppene 

sender inn penger må det beskrives hva det er. 

Konventkonto. Kasserer Molde-treffet har jfr. OMSK vedtak fått til disposisjon kr. 

10.000. Eventuelt overskudd tilbakeføres konventkonto. 

 

4.  Valg: 

Verv: Rusfri tid: Varighet: Nominert: 

Leder 2 år 1 år En observatør nominerte seg 

selv. 

Nestleder 1 år 1 år  

Vara sekretær 1 år 1 år  

Konventleder 2020 2 år 1 år Nominert fra Byåsen Basic 

OR leder Trøndelag 2 år 1 år  

RKM 2 år 1 år  

 

Lederverv: Nominerte presenterte seg: Har hatt flere verv i hjemmegruppa samt vært 

OR-leder for OR Trøndelag. Er genuint opptatt av NA, på alle nivåer i strukturen. 

Holder seg oppdatert om hva som skjer i andre grupper i området gjennom 

grupperapportene. Følger med på referat fra andre områder og regionen. Er direkte i 

tale, men jobber med seg selv for ikke å være styrende, men tjenende. 

Siden han nominerte seg selv ble det stilt spørsmål om han hadde hjemmegruppas 

støtte. Han opplyste at de hadde vært på han om å stille som leder, men han hadde 

foreløpig sagt nei. Dette ble bekreftet av andre fra området. Slik sett anså han at han 

hadde full støtte. 

Ble sendt ut og følgende kommentarer fra OMSK: 

Generelt var OMSK veldig positiv til nominerte. Alle hadde god kjennskap til han. 

Oppleves som en rusavhengig i sterk tilfriskning og er en ansvarsfull person. Hans 

negative omtale av seg selv, direkte i tale, var kjent, men OMSK så ikke på det som ett 

problem. 

Nominerte ble enstemmig valgt (2 stemmer for av to stemmeberettigede). 

 

Konventleder: Nominert fra NA Byåsen Basic og har gruppas støtte. Spørsmål om 

problematikken rundt at den nominerte innehar verv som Vara RKM. Avklart i 

forbindelse med retningslinjene. Konventleder er et Ad-hoc verv, likens har ikke RKM 
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og Vara RKM stemmerett og er heller ikke en del av den administrative delen av 

OMSK. OMSK ser derfor ingen problemer med dette.  

Den nominerte presenterte seg selv. Hun har full støtte fra hjemmegruppa og 

resterende grupper i Trondheim. Hun har tilgjengelig ressurspersoner som er 

nødvendig for å tiltre vervene i konventkomiteen. Som tidligere lærer mener hun at 

hun har erfaring og evne til å lede andre. Har vært med i planleggingen av 3 tidligere 

konvent i Trondheim. Har gode kunnskaper om bruk av Skype som 

kommunikasjonsplattform og mente det ville være en grei måte å holde kontakt med 

alle. 

Ble sendt ut og følgende kommentarer fra OMSK: 

OMSK var positiv til nominerte og hennes presentasjon trygget komiteen om at hun 

hadde de egenskapene og ressursene som krevdes som konventleder. 

Nominerte ble enstemmig valgt (2 stemmer for av to stemmeberettigede). 

 

RKM: Møteleder leste opp brev fra RKM. RKM utdypet brevet noe. Det var enighet 

om at Vara RKM ivaretar vervet inntil ny RKM er valgt. Vara RKM drar på neste 

Regionmåte. 

 

5.  Saker fra/til OMSK: 

Sak 1. Konvent 2020 

I forbindelse med behandling av konvent 2019 ble det i sak 2 på områdemøte 

17.02.19, stilt spørsmål fra NA Trondheim om vi for fremtiden skulle avholde konvent 

på vinterhalvåret. Saken ble diskutert uten konklusjon, men det ble bestemt at GSR-

ene skulle ta med spørsmålet tilbake til gruppene. I ettertid er ikke saken blitt fulgt opp 

av OMSK, og jfr. tidligere rapporter fra gruppene, er ikke saken behandlet.  

 

Formelt bør dette avklares før det tas bestemmelser i forbindelse med konvent 2020. 

 

Saken ble diskutert. Nå som konventleder var på plass og ikke så det som noe problem 

å avholde konvent i mårs/april var det positive signaler fra resten av komiteen. Noen 

innsigelser ble drøftet, men det ble konsensus om at OMSK konvent 2020 avholdes i 

mars eller april. Konventleder tar med seg dette og kommer tilbake med eksakt dato. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 2. Endring i vedtektene til OMSK 

I sak 2 fra områdemøte 16.06.19 framla NA Namsskogan forslag til endring av 

vedtektene: "NA Namsskogan ønsker endringer i vedtektene til OMSK slik at 

områdemøtet ikke er vedtaksdyktig med mindre 1/3 av GSR-ene er tilstede". 

Saken ble diskutert på siste områdemøte. Jfr. vedtektene ble saken sendt tilbake til 

gruppene for behandling. 

 

Hvis det vedtas endringer i vedtektene som foreslås fra NA Namsskogan medfører det 

konsekvenser i sammenheng med vedtektenes punkt om Konsensus, siste avsnitt;  
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"Det er kun GSR’er som har stemmerett på OMSK’s møter. Når det er valg av nye 

verv, og det ikke er noen GSR’ til stedet, eller at det evt. kun er 1 GSR, kan det lages et 

prinsippvedtak om at alle som er til stedet har stemmerett". 

 

Områdemøtet må derfor ta stilling til om man ønsker å være konsekvent, 

vedtaksdyktig eller ikke, eller gi rom for unntak som det beskrives i punktet om valg 

av nye verv. 

 

OMSK ønsket at ovennevnte unntak skulle bestå, men at det i ordinære saker måtte 

være minst 1/3 av GSR-ene til stede for at OMSK skulle være vedtaksdyktig. 

Enstemmig vedtatt. 

  

Sak 3.  Møteplan ut året. 

Med utgangspunkt i økonomien må vi ta stilling til om resten av møtene i år skal 

foregå på Skype. Siste møte, 16. juni, var Skype-møte og det fungerte bra. Skal vi 

fortsette med det? 

Til orientering er neste Regionsmøte 12. oktober 

 

17. november kl. 11.00 – 14.00. Møte på Skype. Det ble presisert at vi måtte møte opp 

i god tid for å teste ut teknologien virker. 

 

Sak 4. Hva gjør vi for å fylle opp vervene som står tomme i OMSK. 

 

Oversikt over verv pr. 08.09.19 

Funksjon: Verv utgår: Rusfri tid: Varighet: 

Leder September 2020 2 år 1 år 

Nestleder Ledig 1 år 1 år 

Sekretær Oktober 2019 1 år 1 år 

Vara Sekretær Ledig 1 år 1 år 

RKM Ledig 2 år 1 år 

Vara RKM Oktober 2019 2 år 1 år 

Kasserer Desember 2020 3 år 2 år 

Vara Kasserer Desember 2019 2 år 1 år 

OR Leder Trøndelag Ledig 2 år 1 år 

OR Leder Møre og Romsdal Desember 2019 2 år 1 år 

Konventleder Etter endt konvent 2020 2 år 1 år 

 

 I tillegg kommer verv i Regionkomiteen med underkomiteer. 

 

GSR-ene tar dette med seg tilbake til gruppene og ber dem om å tenke på 

gruppesamvittigheten og ta verv, lokalt, område og regionalt. 

 

6. Saker til OMSK fra/til Regionen 

Siste regionsmøte avholdt 08.06.19. Vara RKM har referert fra dette møtet. 
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7.  Oppdatering av kontaktliste. Kontaktliste oppdatert. 

 

8.  Oppdatering av 12.Trinnsfrivillig liste. Listen uendret fra forrige møte. 

 

9.  Sende penger videre i strukturen. 

 Avgjøres på neste møte. 

 Budsjett presenteres på 1. møte i 2020. 

Gruppene bes om å ta en diskusjon om tradisjonene og konseptene rundt 7. tradisjon. 

 

10. Saker fra forrige møte. 

 Sak 2, vedtektsendringer foreslått fra NA Namsskogan. 

Saken avsluttet, se sak 2 for resultat. 

 

11.  Eventuelt og evaluering av møte. 

• Rachel tar konseptet til neste møte (1. konseptet). 

• Evaluering: 

o Bra møte, godt å treffes. 

o Fint å gjøre service sammens. 

o Fint at verv ble besatt. 

o Ett konstruktivt og fint møte som skaper fremdrift i området. 

o Håper at medlemmer i området lar seg inspirere. 

o Trenger slike møter for å "booste" opp inspirasjonen. 

o Fått gjort mye konstruktivt i dag. 

 

 

Møtet avsluttes med Sinnsrobønnen i service-form. 

 

 


