
 

 

 

DAGSORDEN OØ2SK – 2. november 2019 

HUSK AT ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN TIL Å DELTA PÅ 
OMRÅDEMØTET. 

1 VALG OMRÅDE ØST 2 SERVICE KOMITÈ: 

A. Leder 2 år rusfri, 1 års varighet, Ledig fra 07.2020 
B. Nestleder 1 år rusfri, 1 års varighet, Ledig fra d.d. 
C. Kasserer 2 år rusfri, 2 års varighet, Ledig fra d.d 
D. Vara Kasserer 2 år rusfri, 1 års varighet, Ledig fra d.d. 
E. Sekretær 2 år rusfri, 1 års varighet, Ledig fra d.d. 
F. Vara Sekretær 1 år rusfri, 1 års varighet, Ledig fra d.d. 
G. RKM 2 år rusfri, 1 års varighet, Ledig fra d.d. 
H. Vara RKM 1 år rusfri, 1 års varighet, Ledig fra d.d. 
I. Kaffekoker 6 mnd. rusfri, 6 mnd v., Ledig fra d.d. 
L. OR-Leder 2 år rusfri, 1 års varighet, Ledig fra d.d. 
M. Leder Aktivitetskomitè   2 år rusfri, 1 års varighet, Ledig fra d.d. 
N. Leder for revideringskomite 2 år rusfri tid, ad-hoc 
    

Alle verv har mulighet for gjenvalg inntil 1 år og det kreves nominasjon fra hjemmegruppa 

 

2 NOMINERING TIL LEDIGE VERV I REGIONEN NORGE: 

A. Leder  4 års rusfri tid, 2 års varighet 
B. Vara kasserer 3 års rusfri tid, 2 års varighet 
C. Kasserer litteratur 4 års rusfri tid, 2 års varighet 
D. Leder webkomiteen 3 års rusfri tid, 2 års varighet 
E. ECCNA Anbudskomiteleder 3 års rusfri tid, Ad-Hoc 
F. 2 stk. OR-koordinatorer 4 års rusfri tid, 2 års varighet  

Tjenesteperioden for betrodde tjenere, i NA`s Regionsservicekomité Norge er 2 år. 

 

 
 
3 HASTESAKER 

A. Valg av styre 
Vi jobber med å rette opp registreringen i Enhetsregisteret. Etter 
møtet i august gikk leder sammen med tidligere styreleder og 
kontaktperson inn og registrerte melding om endring av styre. En 



 

 

 

slik melding skal dokumenteres med et årsmøtereferat som viser at 
det nye styret er valgt inn. Vi har aldri hatt noe formelt valg av disse 
vervene da de ikke har noen funksjon i organisasjonen utover å stå 
ansvarlige for organisasjonen utad. Vi la derfor ved et brev signert 
av tidligere styreleder, leder og RKM som skulle forklare dette og 
registrerte leder som styreleder og RKM som styremedlem. 
Da registreringen ennå ikke har gått igjennom tolker jeg det som at 
Brønnøysundregistrene fant dokumentasjonen mangelfull. Jeg 
foreslår at vi avholder et formelt valg av styrevervene nå, slik at vi 
kan dokumentere et demokratisk valg av styre. 

 
B. Valg av prokura 

I forbindelse med registreringen nevnt i sak A, må en eller flere av 
styrets medlemmer være registrert som prokurist. Prokuristen er 
organisasjonens ansvarlige overfor banken og har dermed 
rettigheter til å handle på vegne av organisasjonen. Vi trenger å få 
en ny prokurist med det nye styret slik at vi kan gi en evt. ny 
kasserer tilgang til kontoen. 
Jeg foreslår at vi gjør som i sak A, og formelt velger prokurist. Da kan 
dette også dokumenteres overfor Brønnøysundregistrene. 
 

 
4 SAKER SOM GÅR VIDERE 

 
5 NYE SAKER 

 
4 EVENTUELT 

 
HUSK AT ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN TIL Å DELTA PÅ OMRÅDEMØTET. 

 
I kjærlig tjeneste 
Nestleder OØ2SK 
E-post: lederoosk2@gmail.com 
E-post: nestlederoo2sk@gmail.com  
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