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Referat fra regionsmøte 12.10.19 

NA Norge 



Stille stund for å minne oss om hvem vi tjener 

 

 

12 tradisjoner 

- Ble lest. 

 

Visjonen for NA-service 

- Ble lest. 

 

12 konsepter leses 

- Ble lest. 

 

Er det noen som har noe å lese eller framføre? 

-   

 

Post / Mail 

- Ingen ny post. 

 

Gjennomgang og godkjenning av agenda 

- Godkjent uten endringer. 

- Det kom opp to saker under eventuelt i løpet av møtet. 

 

Referat fra forrige møte 

- Ble lest, ingen kommentarer. 

 

SELVRANSAKELSE / WORKSHOP: 

1. «Tiltrekke medlemmer til service» 

o Vi fikk en gjennomgang av strukturen i NA. 

o Liten gruppe-diskusjon. 

2.  «Hvilke forandringer kan vi gjøre med våre holdninger og praksis for å 

tiltrekke de som mangler, for eksempel yngre medlemmer til service?» 

o Stor gruppe-diskusjon 



RAPPORTER: SPØRSMÅL OG SVAR  

 

Kommentarer: 

- Tilbakemelding fra Delegat om at de ønsker å se hvor mange grupper 

som er på områdemøtene i referatene. 

- OØSK: setter pris på å høre fra de andre områdene, påpekte OR-arbeidet 

i OVSK. 

- Varadelegat savner detaljer om Litterturkomiteen sitt budsjett. Spesifikt 

«Driftskostnader». 

- OSSK: kommenterte at de var enige i rapporten fra OVSK angående 

dårlige oversettelser i litteraturen. Et eksempel på dette var blant annet 

«easy does it» som er oversatt til «ta det rolig» i stedet for «gjør det 

enkelt».  

Fikk regionens medlemmer med til å gi en velfortjent applaus til OØSK 

sitt konvent.  

Spurte om det var mulig for delegatene å oversette CAR’en når denne 

kommer. Mener dette vil gi flere mulighet og anledning til å bidra. 

Påpekte at OSSK vil bidra til CAR denne gang som forrige gang. 

Refs til nestleder for å ikke gjøre tjenesten han er blitt valgt til. Kudos til 

varasekretær som har tatt ansvar. 

Kommenterte flere punkter fra Telefonkomiteens rapport. 

Til oversettelseskomiteen ble det kommentert (i forbindelse med sak 6) 

at en bedre løsning vil være å revidere oversettelsen av 11 Tradisjon. 

Området gleder seg til å få besøk av FU i forbindelse med en workshop i 

november. 

- Delegat til OSSK: ønsker å høre om hvem som deltar på møtene i 

referatene. 

- OØSKII: 24 møter avholdes av 17 grupper pr uke. OR-komiteen fungerer 

bra, bortsett fra dette så står området i fare pga ingen GSR’er stiller på 

områdemøtene. 

- FU til OØSKII: vi hjalp til med å endre retningslinjer for dere, hva har 

skjedd siden? Kan regionen hjelpe med å bevare OØSKII? 

- Telefonkomiteen: har vært i kontakt med NAWS angående bruk av 

Facebook. NAWS bruker ikke Facebook, men de vet om at flere andre 

land som bruker dette. 



- ONSK: Ønsker å flytte regionsmøtet i juni to uker fram neste år.   

(satt opp som sak under eventuelt) 

- Leder Servicekonferansen: Har avholdt to møter i komiteen så langt. Et 

tredje i slutten av oktober. Avholder SK i mars 2020. Ønsker å flytte 

regionsmøtet fra februar til mars 2020. 

 

 

VALG: 

 

1. Leder     - ingen kandidater, videre til neste gang. 

2. Sekretær    - OSSK har en kandidat. Denne ble valgt. 

3. Vara kasserer   - ingen kandidater, videre til neste gang. 

4. Leder Litteraturkomiteen - OSSK har en kandidat. Denne ble valgt. 

5. Kasserer Litteraturkomiteen - ingen kandidater, videre til neste gang. 

6. Leder Webkomiteen  - ingen kandidater, videre til neste gang. 

7. OR-koordinator   - ingen kandidater, videre til neste gang. 

 

Oversikt over alle verv i regionen finner du på siste side av dette referatet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.             

  

Kommentarer: 

Leder Servicekonferansen: Opplyser om at rapport og budsjett nå er 

sendt inn til kasserer i regionen. Foreløpig budsjett 30000,- (pluss 10000,- 

som de allerede har fått). Overskudd er beregnet til 4500,- 

OSSK: Etterlyser mer detaljert budsjett fra enkelte av regionens 

medlemmer. Vi må ha et budsjett som går i null eller i pluss. 

OØSK: Ber om at områdene må forsøke å budsjettere med et cirkatall i 7. 

Tradisjon i budsjettet. Hvor i budsjettet står bufferen på 250000,-? 

Oppfordrer underkomiteer til å komme med forståelige budsjetter. 

Ønsker en økonomisk rapport fra hver av disse ved siden av, slik at det er 

lettere å forstå. Erfaringen viser at det er vanskelig for GSR’er å sette inn 

medlemmene i et så komplisert budsjett.  

FU: Budsjettet har vært rødt (negativt) de siste årene, men erfaringen 

viser at regnskapet går alltid i pluss. Hva med å ha en opplæring i 

gruppene om budsjett? 

Varadelegat: Savner detaljer om hva posten «driftskostnader» fra 

Litteraturkomiteen innebærer. 

Oversettelseskomiteen: Vi kan sende økonomisk oversikt over hva vi har 

brukt til områdene i rapportene våre. 

 

Beslutning: 

OMSK : For 

ONSK: For 

OSSK:  Mot  

OVSK:  For 

OØSK: For 

OØSKII: For 

 

Budsjettet ble godkjent på simpelt flertall med 5 mot 1 stemme. 



2. Regional Facebook-side 

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

(sak fra OØSK) 

 

Kommentarer: 

OØSK: Har gjort mye research rundt dette sammen med 

Telefonkomiteen. 

Telefonkomiteen: Har snakket med flere (land/regioner) som bruker 

Facebook og flere (land/regioner) som ikke bruker det. Har laget en 

upublisert Facebook-side som gruppene kan se her på dette møtet. 

Har hentet mye inspirasjon fra NA Sverige som har en offisiell side. 

o Det ble diskutert litt rundt forskjellige funksjoner på denne siden. 

OØSK: Hvem skal administrere denne siden? 

Telefonkomiteen: Ser det naturlig at kanskje telefonkomiteen midlertidig 

administrerer denne siden mens vi henter erfaringer. 

OSSK: Dette bryter med anonymiteten, så vårt område er imot. 

ONSK: Det viktigste vi i NA gjør er å nå ut til den rusavhengige som 

fremdeles lider. 

 

Beslutning: 

OMSK : For 

ONSK: For 

OSSK:  Mot 

OVSK:  For 

OØSK: For 

OØSKII: For 

 

Vedtatt med 5 mot 1. 

Det blir en prøveordning fram til neste møte (februar 2020).    

Facebook-siden «Anonyme Narkomane Norge» er nå publisert. 

 

3. Sak angående saker i EDM 

Saker som omhandler strukturen bør komme som saker i regionen, 

områdene og gruppene. 

(sak fra OSSK) 



Kommentarer: 

OSSK: Synes dette er et minstekrav om vi NA Norge skal bidra i EDM. Vi 

mener at våre medlemmer skal få bidra til alle beslutninger tatt i NA. 

Oversettelseskomiteen: Dette har vært tema tidligere i WSC. Det siste 

som har skjedd er at EDM har fått en representant i WSC. Det er en 

prosess på gang og som er blitt vedtatt. Servicekonferansen er viktig 

sånn at delegatene kan diskutere agenda til WSC, CAR. 

Delegat: Vi er med å stemme i WSC. EDM er ikke et beslutningsorgan i 

dag. Dette er en foreløpig prosess. EDM har én stemme som sone i WSC.  

FU: Mener dette ikke er noen sak siden EDM ikke er et beslutningsorgan. 

Vi må ha tillit til de betrodde tjenerne vi velger med omhu. 

Sekretær: Personlig så ønsker jeg, som et medlem av NA, å kunne få 

bidra via min hjemmegruppe i beslutninger som tas i EDM. Sånn det er 

nå, så går ikke det. 

Leder Servicekonferansen: Påpeker at EDM ikke er et beslutningsorgan. 

 

 Beslutning: Det ble ikke stemt over denne saken. 

 

 

4. Web komiteen bes om å fornye websiden 

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

attraktiv. 

(sak fra OØSK) 

 

Kommentarer: 

Web: Vi har diskutert dette i komiteen. Vi synes siden fungerer bra sånn 

som den er. Vi er i dag 3 stk som har denne tjenesten og gjør så godt vi 

kan. Å forandre den kan koste mye penger og store menneskelige 

ressurser. Vi svarer alle henvendelser innen 24 timer. 

OØSK: Dette var bare et ønske fra vårt område, f.eks. en video, chat etc. 

OØSKII: Foreslår en link til Facebook-siden. 

OØSK: Setter stor pris på jobben web gjør. 

 

Beslutning: Web tar med seg innspillene tilbake til webkomiteen. 



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 

 

Kommentarer: 

Nestleder: Gikk inn i vervet og ble rammet av sykdom de siste seks mnd. 

Beklager på det sterkeste dårlig kommunikasjon. 

OVSK: Viser at programmet virker.  

2. Varadelegat: Synes det er viktig at retningslinjene blir fulgt og at dette 

kom opp som en sak. 

 

Beslutning: Regionen har full tillit.  

NB! Viktig med god kommunikasjon ved fravær! 

 

 

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) 

 

Kommentarer: 

Oversettelseskomiteen: Ber de som er til stede om å se på et ark som er 

blitt utdelt. 

FU: Skal dette endres i all litteratur fremover og i alle sammenhenger? 

Telefonkomiteen: «I forhold til» er et misbrukt begrep i norsk språk, det 

betyr «sammenlignet med». Bør endres til «Vår holdning til 

offentligheten» i stedet for. 

Delegat: Hvorfor ikke endre «forhold til offentligheten» i ordlyden i 

Tradisjon 11? 



Oversettelse: Dette var nyttig informasjon. Tar med dette til komiteen. 

Dette er ikke en sak for regionen enda, men for komiteen. 

OVSK: Vil OR skal fortelle om NA iblant annet regjering o.l. 

 

Beslutning: Tar innspillene fra diskusjonen rundt saken med tilbake til 

oversettelseskomiteen.  

 

EVENTUELT: 

 

1. Flytte regionsmøtet i juni 2020.  

(sak fra ONSK) 

ONSK: Ønsker å flytte dette til konventet i Bodø. 

OØSK: Regionen bestemmer dette, men de kan be RKM’ene å avgjøre 

dette. 

Delegat: Håper dere får til å koble regionsmøtet til konventet. 

 

Beslutning: Dette blir ikke flyttet.  

 

2. Flytte regionsmøtet i februar 2020.  

(sak fra SK) 

Oversettelse: I mot, vil gjerne delta på SK og vil ikke kunne det i denne 

sammenhengen. 

Litteratur: Synes ikke dette er en god ide. 

Delegat: Sender CAR til RKM’er så fort de er her sånn at gruppene kan 

diskutere disse. Disse tas med til Servicekonferansen i mars 2020. 

 

Beslutning: Dette blir ikke flyttet. 

 

Sak fra Telefonkomiteen til neste gang:  

Ha en fane som henvender seg til profesjonelle på websiden vår.  

En for medlemmer, en for andre. 

 

NB! Web: Vi oppfordrer alle til å rydde i innboksen deres! 

 



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 Ole Gundval 10.21 

D Vara Sekretær 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig  

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 Jens 10.21 

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 OR koordinator 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 

S OR koordinator 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 
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