
Referat område øst 2, 7. september 2019 
 

Tilstede: Leder 

Da kun leder møtte opp ble det ikke avholdt noe ordinært områdemøte. Leder var tilstede en time 

etter at møtet skulle starte hvis noen skulle dukke opp. Har lagt inn det vi har fått av rapporter på 

mail i referatet. Dagsorden går videre til oktober. 

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 august. Jeg har 

også skrevet dagsorden og lagt ut disse på NA Norges websider. Til forrige områdedmøte 

hadde jeg 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. Etter møtet i august gikk H&I-leder og jeg inn på Brønnøysundregistrenes nettsider og 

registrerte endringen i styre. Vi la ved følgeskrivet. Dette viste seg å ikke være tilstrekkelig 

dokumentasjon, og registreringen ble derfor ikke godkjent. Derfor sakene på dagsorden i 

dag. 

Ellers har jeg vært inne på områdets Google disk, og gitt rettigheter til kasserer i OR-

komiteen. Jeg har vært i kontakt med vår tidligere kasserer og fått innføring i innlogging og 

administrering av Google disk-kontoen vår. Her er det behov for litt opprydning, så praktisk 

at leder kan administrere denne kontoen. 

Svarene fra workshoppen vi hadde sist har jeg skrevet inn i referatet. Noen av de 

håndskrevne svarene var litt vanskelig å tyde, så dere får bære over med meg om noe ble 

feil. 

Jeg har sjekka mailen. Ingen nye saker. 

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 

mailto:lederoosk2@gmail.com
mailto:sekretaroo2sk@gmail.com


Rapporter underkomiteer 
H&I (Rapporterer fra OR komiteen) 
Ikke tilstede 

OI – ingen leder 

OR – ingen leder 

Aktivitetskomite – ingen leder 

Grupperapporter 
NA 2000 Vikersund – ikke tilstede, men sendt rapport 
GSR-rapport  25.08.-19 

4 stk. tilstede,   10-12 på møtene,  2625,- i kassa. 

Er i gang med å få VIPPS i gruppa. 

mvh. GSR i NA-2000 gruppa i Vikersund. 

Hensyn som må tas 

Glemte saker eller andre ting av interesse 

Godkjenning av dagsorden 

Valg 

Avslutning 
 

 

 


