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Rapport fra OSSK til regionsmøtet oktober 2019. 

Områdets grupper avholder 11 møter i uka.  

Aktivitetskomiteen har forespurt gruppene om de ønsker at komiteen skal arrangere 
nyttårsfest. Spørsmål om å arrangere Bragdøya har kommet opp, men ingen beslutning er tatt 
i noen av disse sakene. Komiteen står uten leder og nestleder, og det er ønskelig at disse 
vervene fylles før vi går videre med disse sakene. 
 
OR komiteen avholder OI oppdrag med jevnlige mellomrom. Komiteen mangler flere 
panelledere, men opplyser at alle de faste H&I møtene blir avholdt. Komiteen vil snarlig 
starte med H&I møter på det nye kvinnefengselet på Evje, både i åpen og på lukket avdeling. 
Komiteen ønsker seg flere villige tjenere og vi håper at det vil bedre seg etter at vi har fått 
besøk av FU i forbindelse med en workshop angående tjeneste. 

Regionkomiteen 
Det ser også ut til at det er svært vanskelig for tjenestekomiteen å klare å få ut agendaen til 
riktig tid. Dette er tredje gangen på rad. Regionskomiteen bør gå foran som et godt eksempel 
med tanke på tidsfrister dersom de forventer at områdene skal gjøre det samme. 

Facebook 
Observerer at ledige verv i regionen blir lagt ut på Facebook av varadelegat. Vet ikke hvor 
mange ganger det er påpekt at NA ikke benytter sosiale medier til kommunikasjon vedrørende 
servicestrukturen. 

EDM 
En takk til delegaten som har tatt seg bry med å oversette agendaen og å komme med 
informasjon til sakene, samt beslutningene som ble tatt. 

Når det gjelder EDM så vær så snill å les gjennom de neste to sidene. Dette er noe som må 
diskuteres og vi må ta stilling til om vi vil være med på dette.  Før vi kan gå videre i et 
samarbeide med EDM må vi (NA gruppene) få anledning til å ta stilling til følgende: 

1. Kan vi godta EDMś arbeidsmetoder for fellesskapet slik det fremstår i dag? 
2. Er vi eller NA som helhet tjent med et sonalt fora som nå tar på seg oppgaver på vegne 

av oss alle uten å kommunisere med oss eller spørre oss til råds? 
3. EDM har øremerket 40 700 Euro for 2020 (ca kr 390 000.-) til sine aktiviteter (dette 

inkluderer ikke Europakonventet ECCNA). Hva får fellesskapet tilbake for denne 
investeringen? 

4. Skal NA Regionen Norge trekke seg ut av EDM?



EDM: En annen måte å komme til 
beslutninger  

Dette er de utdragene av konseptene som 
danner grunnlaget for beslutningsmodellen 
til EDM: 

Syvende konsept   
Alle medlemmene av et serviceorgan 
bærer et vesentlig ansvar for det organets 
beslutninger og bør tillates fullt ut å delta i 
dets beslutningsprosesser.  
 
Utdrag fra Åttende konsept 
NA service er en laginnsats. Våre 
servicerepresentanter er ansvarlige 
overfor NA fellesskapet som en helhet 
heller enn en hvilken som helst mindre 
samling, og slik er det også̊ med alle de 
andre betrodde tjenerne på laget. Den 
fulle deltagelsen fra hvert medlem av laget 
er av stor verdi når vi søker å uttrykke 
helhetens kollektive samvittighet.  
 
Andre konsept  
Det endelige ansvaret for og den endelige 
autoriteten over NA service ligger hos NA 
gruppene.  
 
Tredje konsept  
NA gruppene delegerer den nødvendige 
autoriteten til servicestrukturen for å 
oppfylle det ansvaret som tildeles den.  

Ut fra disse utdragene konkluderer de med: 

Area and Regions delegate to their 
representatives the responsibility and 
authority necessary to participate in the 
conscience - process at EDM meetings.  

På Norsk: 
Områdene og regionene delegerer deres 
representanter det ansvaret og 
autoriteten som er nødvendig for å delta 
i den benyttede samvittighetsprosessen 
som praktiseres i EDM.  

Med andre ord: Det tas opp saker og 
gjøres beslutninger uten at gruppene 
blir informert på forhånd. 
Informasjonen som kommer i etterkant 
er mangelfull og utydelig. 

 

Her er noen utdrag av de samme 
konseptene EDM legger til grunn som de 
ikke tar høyde for i beslutningsmodellen. 

 
Syvende konsept 
I viktige saker som påvirker gruppene bør 
serviceorganet be om veiledning direkte 
fra gruppene. 
 
Utdrag fra Åttende konsept 
Jevnlig kommunikasjon spiller en stor rolle 
i oppfyllelsen av våre gruppers endelige 
ansvar og autoritet overfor NA service. 
Når gruppene regelmessig får fullstendig 
og nøyaktig informasjon fra alle deler av 
servicestrukturen, blir de kjent med 
strukturens normale aktivitetsmønstre. 
Gruppene blir da i stand til å se når noe 
går galt med en av våre serviceråd og 
komiteer, og er da bedre rustet til å hjelpe 
til med å korrigere problemet.  
Klar og regelmessig toveiskommunikasjon 
er en viktig forutsetning for delegering.  
 
Introduksjon til Andre konsept (står foran 
i konseptene) 
Gruppene har det endelige ansvaret for og 
den endelige autoriteten over service-
strukturen de har opprettet. Gjennom å 
oppfylle sine forpliktelser til å sørge for at 
servicestrukturen får samvittigheten, 
ideene, menneskene og pengene den 
behøver, så utøver også gruppene sin 
autoritet. Og omvendt: servicestrukturen 
må alltid henvende seg til gruppene for å 
få støtte og veiledning.  
 
Introduksjon til Tredje konsept (står 
foran i konseptene) 
I hverdagslige gjøremål har gruppene gitt 
våre serviceråd og komiteer den praktiske 
autoriteten som er nødvendig for å gjøre 
jobbene som tildeles dem. Dette er ikke 
en blankofullmakt gitt til 
servicestrukturen. Gruppenes endelige 
ansvar og autoritet som nevnes i konsept 
to gjelder fortsatt. For å få konsept tre til å 
fungere må vi velge betrodde tjenere med 
omhu  



Her er noen av konsekvensene dette beslutningssystemet fører til. 
  

• Saksgangen starter og slutter innad i EDM. Dette gjør det vanskelig for medlemmene 
å forstå hva EDM driver med og hva deres agenda er. De fremstår som et organ på 
utsiden som tar beslutninger på våre vegne uten tillit til at vi (gruppene) kan ha noe å 
bidra med.  
Dette kan fort føre til at EDM styrer ut fra en gruppemening og ikke ut fra en 
gruppesamvittighet, som beskrevet i tradisjon 2 i Basic Text. 
 

• EDM styrer mot en posisjon i NA strukturen som vil ta fra de regionale (også de 
norske) delegatene setene og stemmeretten på verdenskonferansen (WSC). Vår 
stemme skal høres i EDM som igjen tar den og 27 andre med videre til WSC. Vi kan 
bli nedstemt i EDM og da vil ikke vår stemme bli hørt i WSC selv om det kan være 
mange der som er enige med oss. Denne beslutningen kan vi ikke se at vi noen gang 
har tatt stilling til i gruppene i OSSK, og kan heller ikke se at EDM har mandat til å gå 
i denne retningen uten at dette har vært oppe i gruppene. Slik vi ser det kan/skal EDM 
kun representere/snakke for regioner som ikke har sete på WSC. 
Med andre ord, vi mister vår stemme i WSC, og kan risikere å aldri bli spurt til 
råds slik EDM praktiseres i dag. (Dette er brudd på omtrent alt som finnes av 
konsepter i tillegg til første tradisjons fokus på enhet) 
 

• EDM sender ikke ut agenda med saker i god tid slik at det er mulig å diskutere dette i 
gruppene før EDM-møtet. 
DVS. EDM produserer egne saker og bestemmer selv retningen komiteen skal ta 
på våre vegne uten å høre med gruppene hva vi mener. (Et soleklart brudd på 
andre og tredje konsept) 
 

• Sakene i EDM tas heller ikke opp i NA Regionen Norge. 
DVS. EDM produserer egne saker og bestemmer selv retningen komiteen skal ta 
på våre vegne uten å høre hva regionen i Norge mener. (Nok et klart brudd på 
andre og tredje konsept) 
 

• I Referatene fra EDM mangler informasjon om saker hvor det er tatt beslutninger og 
det kommer heller ikke frem hvem som har tatt opp sakene, og heller ikke hva NA 
Norge har stemt på i disse sakene. 
DVS. Det opereres med en form for konsensus som presser delegatene til enighet. 
Det kommer heller ikke frem hvem som har stemt for og imot, og dermed slipper 
representanten å stå til ansvar ovenfor den regionen de tjener. (Dette bryter med 
femte, åttende og niende konsept) 
 

• Oversikten over ledige verv i EDM mangler. Det var nå et medlem fra Norge som ble 
valgt inn til vice media coordinator. (hvordan blir det utlyst? Hva er oppgavene? Er 
det slik at du må være på «innsiden» for å kunne motta den nødvendige informasjonen 
til å stille til valg?) Hvorfor kommer ikke nominasjonen fra (gruppe-område-region) 
slik at vi kan gi vedkommende nominasjon fra Norge? Kandidaten skal nomineres av 
en delegat og følges opp av gjennom en annen delegat. Hvem ble han nominerte av 
nå? Selve valget gjøres hemmelig. 
DVS. Nominasjonsprosessen og valget i EDM er svært uklart. Det ble også valgt 
en sonal delegat i EDM uten å ta hensyn til mandatet som ble gitt av WSC i 
denne sammenhengen, dette valget ble heller ikke utlyst til gruppene (dette er 
brudd på femte konsept, åttende konsept og tradisjon 12) 
 

Det står mye i konseptene når det gjelder kommunikasjon og det er her EDM har de største 
manglene. I tillegg er det tydelig at det fort blir personligheter foran prinsipper når 
medlemmer ikke får den samme informasjonen vedrørende valg. EDMś gjøren og laden er 
tilsynelatende overlatt til dem selv, og de bestemmer selv hvordan de kan tjene fellesskapet 
best uten å be gruppene om råd gjennom områdene og regionene. 



 

 

Område Midt Service Komite 

 

Rapport Område Midt 19.09.2019 
 

 

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

Fredag, NA Stjørdal, NA Molde, NA Namsskogan. 
 

Vi opplever en del problemer med å få inn rapporter fra GSR`er, dette skyldes manglende 

opplæring av Google docs, deling av mapper, opp og nedlastninger.  

Vi har nå også etterspurt rapporter fra OR. Vi vet at det utføres oppdrag i fengsler og 

institusjoner av ildsjeler i begge distrikt Trondheim og Møre. Men vi trenger ledere i begge 

komiteene, samt rapporter om hva som foregår rundt om.  

 

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 hvilken gruppe de representerer ikke kasserers 

navn.  

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

10.000. Eventuelt overskudd tilbakeføres konventkonto. 

 

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. 

 

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. 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. OMSK ønsket at ovennevnte unntak skulle bestå, men at det 



 

 

Område Midt Service Komite 

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. 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. 

 

Saker til OMSK fra/til Regionen 

Siste regionsmøte avholdt 08.06.19. Vara RKM har referert fra dette møtet. Ingen nye 

saker til regionen i oktober. 

 

IKS 

 

Vara RKM 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport fra varasekretær oktober 2019 

 
 

Siden forrige rapport så har jeg skrevet og sendt ut referat fra regionsmøtet i 

juni. Jeg sjekker jevnlig mail og holder meg oppdatert. 

 

Jeg opplever at vi i tjenestekomiteen har hatt vanskeligheter med å få ut 

agendaen i tide, og dette beklager jeg.  

Dette skyldes delvis at vi mangler en leder i komiteen, og delvis dårlig 

kommunikasjon oss imellom.  

Vi i tjenestekomiteen må bli bedre på dette. 

 

Med hjelp av sekretær så har jeg satt opp agenda for regionsmøtet i oktober og 

setter i skrivende stund sammen samledokumentet som skal ut to uker før vi 

møtes i Oslo 12. oktober. 

 

 

I fellesskap 

Ole Gundval 

Vara sekretær 
 



Rapport kasserer oktober 2019 
 

Jeg har jobbet med budsjett for 2020, ordnet med utbetalinger til 
betrodde tjenere og godkjent utbetalinger. Jeg har svart på 
spørsmål og henvendelser.  
 
Jeg har også tenkt på hvordan regionen kan få oversikt over 
økonomi på hver møte, er fremdeles i prosess på det. Har jobbet 
med å få en vara som kan hjelpe meg med det. Har funnet en 
kvalifisert kandidat som er i tenkeboksen. 
 
I forhold til å jobbe med budsjett har jeg et ønske til regionens 
medlemmer. Hvis vi tar kopi av malen som brukes og fører inn 
vårt budsjett der, kan kasserer kopiere og lime inn. 
Telefonkomiteen gjør dette ☺ Hvis alle gjør det vil det spare 
mange timers arbeid.  
Vi Kan bruke resultatsiden der til å føre inn vårt regnskap også. 
Kanskje kan vi gjøre dette til hvert møte, og at det kan hjelp til å gi 
oss bedre oversikt gjennom året? 
 
 
 
Gleder meg til å se dere i Oktober☺ 
Klem Anders 









Hej! 

Sedan sist har vi 

varit på EDM i Zurich, rapport inkl utgifter blev sänt efter arr och ligger ute på nanorge.org 

läst mail regelbundet och vidare formiddlet frågor fra andre regioner till våra områden/underkomiteer 

varit i dialog med web och fått lagt ut info på vår hemsida 

deltagit på två webinar med våra zone delegater samt ett webinar öppet för alla Na medlemlemmer med fokus på 

att använda ”ny” teknologi(web möten) för att nå ut till den rusavhengige som fortsatt lider 

sammen med Fu gjort färdigt och sänt in vår motion, angående ny ”trinnbok för oldtimer” till Naws 

Motion: To direct the WB to create a project plan for WSC 2022 to create a new Step Working Guide for 

members whom have worked through the previous one and WOULD LIKE  to evolve in their recovery. 

 

Intent: To develop new literature for members to continue their recovery process by working the Twelve Steps, 

in order to grow and pass it on to others. 

 

Rational: The fellowship is 60 year. Old timers and others who have been through the steps many times may 

want a fresh look at the steps since working the steps is an ongoing process, regardless of clean time. It is 

important that members are inspired to keep on passing a message of recovery for the addicts following in their 

steps. It is a fact that many members with long clean time leave our fellowship. A new Step Guide MAY 

inspire  oldtimers to stay in the fellowship. This is a 12 Step Program, and we SHOULD keep our focus on how 

we can best continue faciliating the growth and evolvement of our  Fellowship, and the Literature is a very good 

way to do this. 

varit i dialog med kasserer angående 2020 budget forslag, utbetalning av kostnader mm 

sänt budgetforslag 2020 till kasserer 

delegat og andra varadelegat deltog på arbeidsmötet för service konferans 2020 under område öst konvent 

Ikt 

delegatene 

 

 

 



 

NA Norges Litteraturkomité 
Vestre Strandgt. 19a, 4611 Kr. Sand 

litteratur@nanorge.org 

www.nanorge.org 

 
                                                                                                                                                                       26.09.19 
 
 
 
 
 
 
 
I litteraturkomiteen selges og pakkes det varer regelmessig. Det pakkes én gang pr. uke. Vi har en jevn strøm av 
bestillinger fra både NA grupper og private kunder. Noe som er veldig bra. 
På varelageret har vi det meste inne i forhold til sortimentet i web shopen. Vi har også god kontroll på at  
antallet i lageret stemmer overens med antallet i web shopen. 
 
Vi har besluttet å sende med én stk. NA penn gratis pr. solgte trinnguide. Vi selger veldig få penner, og kan 
risikere at disse tørker ut med tiden. Økonomisk vil dette ha minimal betydning for komiteen. 
 
 
Når det kommer til økonomi så går det som forventet. Sender med et vedlegg med resultatrapport pr. 25.09.19 
Budsjett til litteratukomiteen for 2020 legges også med som vedlegg. 
 
Vi har til nå i år overført kr. 207 000,- og kan dessverre ikke overføre noe denne gang, da vi bland annet har 
hatt en del utgifter med vare innkjøp. I tillegg sendte komitén litt for mye penger til regionen i juni enn vi burde 
gjort.  
 
Når det kommer til priser på komiténs varer, så ser komitén seg nødt til øke prisene med 13% . Prisene til WSO 
har gått opp og Euroen er i tillegg  høy. Dette medfører at vi som komité ikke går med det overskuddet som er 
forventet og besluttet. Prisøkning vil tre i kraft fra 1 november 2019. Håper på forståelse for dette. 
 
Når det kommer til verv i komitén  så har vi  mange villige tjenere i mange verv. Komitén har akkurat fått på 
plass ny vara kasserer så det er veldig gledelig. Men mangler fremdeles kasserer og nestleder. Håper at noen 
snart melder seg til tjeneste. Komitén håndterer driften ut ifra forutsetningene på best mulig måte og var ved 
siste komité møte 9 medlemmer representert. Det gjør at vi har en god enhet og gruppesamvittighet.  
 
 
Komiteen har møte annenhver mnd. (Oddetall mnd) siste onsdag kl. 18  
i Vestre Strandgate 19a, Kristiansand. 
 
 
 
 
 
 
I fellesskap………. 
 
 
 
Jens 
Leder 
NA Norges Litteraturkomité 



Na Regionen Norge 986024247Organisasjonsnr.  
Resultatbudsjett

Budsjettnavn:  Budsjett 2020 01.01.2020 - 31.12.2020Regnskapsår:  

Beløp i NOK Totalt år Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Driftsinntekter

Salgsinntekt 351 328 36 369 39 426 14 768 29 959 33 575 12 208 19 329 30 422 24 515 50 574 31 262 28 925

Sum Driftsinntekter 351 328 36 369 39 426 14 768 29 959 33 575 12 208 19 329 30 422 24 515 50 574 31 262 28 925

Driftskostnader

Varekostnad -133 324 -28 859 -607 -30 154 -6 254 -1 599 -65 851

Annen driftskostnad -103 719 -5 670 -6 827 -8 772 -4 375 -10 185 -4 899 -16 894 -12 829 -7 286 -9 097 -14 549 -2 334

Sum Driftskostnader -237 044 -34 529 -7 434 -8 772 -4 375 -10 185 -35 054 -16 894 -12 829 -13 541 -9 097 -16 148 -68 185

Driftsresultat 114 284 1 840 31 991 5 996 25 584 23 390 -22 846 2 435 17 593 10 974 41 476 15 114 -39 261

Finansinntekter og
Finanskostnader

Finansinntekter 62 62

Finanskostnader -1 028 -444 -584

Netto finansposter -967 -444 -584 62

Periodens ordinære resultat før
skatt 113 318 1 840 31 547 5 996 25 584 23 390 -22 846 2 435 17 008 10 974 41 476 15 114 -39 199

Periodens ordinære resultat
etter skatt 113 318 1 840 31 547 5 996 25 584 23 390 -22 846 2 435 17 008 10 974 41 476 15 114 -39 199

Periodens resultat etter skatt og
ekstraordinære poster 113 318 1 840 31 547 5 996 25 584 23 390 -22 846 2 435 17 008 10 974 41 476 15 114 -39 199

Utskriftsdato: 27.08.2019, 18:03:31 Side 1 (1)



Na Regionen Norge 986024247Organisasjonsnr.  
Resultatregnskap

Periode:  01.01.2019 - 30.09.2019 01.01.2019 - 31.12.2019Regnskapsår:  

Beløp i NOK Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akkumulert

Driftsinntekter

Salgsinntekt 29 093 49 040 13 797 32 640 25 670 22 955 29 246 27 023 27 251 256 713

Sum Driftsinntekter 29 093 49 040 13 797 32 640 25 670 22 955 29 246 27 023 27 251 256 713

Driftskostnader

Varekostnad -20 238 13 525 -12 104 1 307 -63 675 -81 185

Annen driftskostnad -6 804 -10 025 -8 603 -4 567 -9 467 -4 732 -14 890 -4 799 -4 743 -68 630

Sum Driftskostnader -6 804 -30 263 -8 603 8 958 -21 571 -3 425 -78 565 -4 799 -4 743 -149 815

Driftsresultat 22 288 18 777 5 194 41 598 4 098 19 530 -49 319 22 224 22 507 106 897

Finansinntekter og
Finanskostnader

Finansinntekter 826 85 911

Finanskostnader -69 -94 -2 702 -2 865

Netto finansposter 826 85 -69 -94 -2 702 -1 954

Periodens ordinære resultat før
skatt 23 114 18 777 5 279 41 529 4 098 19 436 -49 319 19 522 22 507 104 943

Periodens ordinære resultat
etter skatt 23 114 18 777 5 279 41 529 4 098 19 436 -49 319 19 522 22 507 104 943

Periodens resultat etter skatt og
ekstraordinære poster 23 114 18 777 5 279 41 529 4 098 19 436 -49 319 19 522 22 507 104 943

Utskriftsdato: 25.09.2019, 12:10:37 Side 1 (1)



 Rapport fra webkomiteen til regionsmøtet oktober 2019 
 
Webkomitéen består pr. dags dato av 3 personer og vi har ledig verv som leder,nestleder 
og sekretær. De fleste som gjør tjeneste har lang fartstid i komitèen så daglig service gjøres 
innen rammene vi har for svartid og informative tilbakemeldinger. Vi ønsker gjerne flere 
servicevillige i komitèen. 
 
Den daglige service går ut på å drifte og oppdatere nettsiden, legge ut informasjon om 
møter, arrangementer og dagsorden/rapporter fra områder og region. Vi rullerer på 
arbeidsoppgavene på månedlig basis for å dele på kompetansen om NA sin struktur og 
virke, på denne måten blir det uproblematisk å dekke for komitémedlemmer som ikke har 
mulighet for å utføre service grunnet andre årsaker. 
 
Webkomitémøtene avholdes månedlig via videokonferanse. Vi er også behjelpelig med å 
sette opp videokonferanseløsninger for andre grupper eller komiteér hvis dette skulle være 
ønskelig. Vi synes dette er en god løsning, spesielt når det er litt avstand mellom 
medlemmer som skal møtes, da det sparer NA for utgifter til kjøring. 
 
Vi har mottatt henvendelser fra medlemmer og lest rapporter og har diskutert det som angår 
webkomiteen. Her er våre synspunkter: 
 

■ Vi har mottatt en anmodning fra Regionen om å sende en representant på neste 
regionmøte i oktober.  

Da vi er uten besatt lederverv har vi gitt mandatet til å representere webkomiteen på 
regionsmøtet til en betrodd tjener i komiteen. Utgifter til reise ol. tar webkomiteen på sitt 
regnskap. 

■ Område OØSK har et ønske om at vi gjør websiden nanorge.org mer attraktiv. 

Hva mener OØSK vil gjøre siden mer attraktiv? For hvem? Er det snakk om en helt ny 
hjemmeside og i tilfelle hvor mye penger er regionen villig til å bruke? Vi mener 
hjemmesiden fungerer godt i dag, men er åpne for gode forslag. I tillegg er det viktig at 
regionen og områdene er klar over at vi sitter 1 med verv i komiteen, og er kun 3 stk. som 
utfører oppgaver. 

 
Vi oppfordrer igjen alle våre epostinnehavere om å “rydde” i sine respektive epostkasser da 
mange snart har nådd maximum limit, så vi ikke risikerer at viktig epost ikke kommer fram.  
 
Vi ønsker å forbedre og utvikle oss, så dersom noen har flere forslag til nettsiden vennligst 
send oss en epost på webmaster@nanorge.org 
 
IKS webkomitéen 
 
 

mailto:webmaster@nanorge.org


Referat Telefonkomiteen 2019 

Tilstede: kasserer og leder 

1) Ledige verv: nestleder og sekretær.

2) Grunnet at leder feilbooket et fly, søker telefonkomiteen om ekstra økonomiske midler:

2500kr. Leder beklager denne feilen.

3) Telefonkomiteen holdt opplæring ved Område Nords konvent 21,-23, juni. Dette resulterte i

at telefonen nå har vært operativ i deres område - for første gang! Hjertelig velkommen, og

takk for tjeneste område Nord! Well done!

4) Telefonkomiteen holdt også opplæring ved Område Øst konvent 20.-22. september. Dette

resulterte i at telefonen nå også blir operativ her i mai neste år. Hjertelig velkommen, og takk

for tjeneste også i område øst!

5) Telefonen er nå ankommet område Vest og blir her fra til mai 2020 - i 34 uker.

6) Vi minner om at vi trenger flere 12trinnsfrivillige medlemmer. Vi har flere fylker der vi ikke

kan tilby møtefølge til nykommere. Dette gjelder fylkene: Sogn og Fjordane, Oppland og

Finnmark. Det er også svært få frivillige i Nord Trøndelag, Aust Agder, Akershus og Østfold.

Vi mangler også kvinnelige medlemmer.

7) Vi minner også om TK’s prosedyre om at telefonvakter melder fra når telefon skrus stadig

viser sin hensikt. Flere medlemmer har takket for at denne prosedyren finnes.

8) Vi har også tilført og understreker at: Av sikkerhetsgrunner oppfordres 12trinnsfrivillige til

ikke å gjøre tjeneste alene.

9) Budsjett for 2020 er levert.

10) Telefonkomiteen har handlet inn nye telefoner. Dermed er listene med 12trinnsfrivillige i

permen historie. Nå ligger lista på telefonen.

11) Telefonkomiteen fikk, etter forrige regionsmøte, tillit til å undersøke og skaffe informasjon

rundt opprettelse av en regional facebook-side.

• Vi har vært i kontakt med ulike medlemmer, med ulike typer verv, rundt omkring i

verden. Dette inkluderer medlemmer med verv i world service og ulike OR verv.

• Et raskt søk på Facebook forteller at svært mange regioner har Facebooksider, blant

annet Sverige, Tyskland, Irland, Canada, Australia, Egypt, Iran, Afghanistan, Sør-Afrika,

samt flere regioner i Amerika.

• Det finnes flere muligheter ved opprettelse av en slik side. TK ønsker, i første omgang, en

side der kun NA kan kommentere og publisere.

• Telefonkomiteen har tatt seg frihet til å opprette en side – uoffisiell. Dvs den er ikke

offentliggjort. Årsaken er at det muligens er lettere å vise og forklare ved hjelp av en

side. Denne siden har vi opprettet i samråd med våre venner i Sverige.

• Hvis regionen ønsker, etter fremleggelse av siden, kan vi åpne siden som et

prøveprosjekt over en ønsket periode, eksempelvis 4 mnd frem til neste regionsmøte.

12) Neste TK-møte blir etter regionskomitemøtet 15. oktober kl.18.00. Hjertelig velkommen for

deltakelse - både som nominert til verv og observatør.

IKT 

Telefonkomiteen 



 

 

 

  Oversettelseskomiteens rapport til regionsmøtet oktober 2019 

 
LEDER OVERSETTELSESKOMITEEN 

 

Siden sist har vi fått kontakt med 2 medlemmer av fellesskapet som ønsker å bidra i komiteen. Vi har 

også valgt ny nestleder, så komiteen er i god driv.  

Vi gjentar oppfordringen om hjelp fra fellesskapet til å kartlegge «dårlig språk», tunge setninger etc. 

Send mail til oversettelse@nanorge.org dersom dere kommer over noe som kunne vært oversatt 

«bedre». 

 

På forrige komitemøte snakket vi litt rundt inkonsekvens i forhold til ordlyd i Tradisjon 11 og begrepet 

OR-Offentlige Relasjoner. Komiteen 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 

organisasjonen er oppe og går. Har sendt dette som sak til Regions møte. 

 

Fremdrift:  

Arbeidet med brosjyren konsensius basert beslutningstaking, CBDM nærmer seg slutten og er snart 

klar for typeset. 

Arbeidet med oversettelse Guiding Principles er i gang. Dette er et stort arbeid som vil ta ca 1 1/2 år. 

Arbeidet med Revidering av Det virker, hvordan og hvorfor går sin gang.  

Anonyme Narkomane og: Personer som mottar legemiddelassistert behandling (World Board Bulletin, 

WP) og ligger i kø for trykking fremdeles. Jeg har hyppig kontakt med NAWS og trykkeriet har fått 

beskjed om at dette har tatt for lang tid. 

Revidering av 12 konsepter for NA service, har vært hos proofreader og blitt godkjent av OK. Ligger 

nå i kø for trykking hos NAWS. 

 

Liste over oversatt servicemateriale og bulletiner som er tilgjengelig hos oversettelse@nanorge.org 

eller som fil på nanorge.org  

Håndbok Offentlige Relasjoner (PR-Handbook). 

Grunnleggende H&I (H&I Basics). 

Grunnleggende Offentlige Relasjoner (PR-Basics). 

Tyveri av NA-midler. 

Åpne og lukkede møter.  

Visjon for NA-service. 

Planning Basics 

A guide to Local Service  

 

Alt materialet er lagt inn på egen harddisk. Dersom dere har spørsmål eller kommentarer, er det 

selvfølgelig bare å ta kontakt. 

 

IKT,  

leder 

Oversettelse       

 
 
 
 

 

mailto:oversettelse@nanorge.org
mailto:oversettelse@nanorge.org


FU rapport til regionen 121019 
 

Siden forrige regionsmøte så har FU hatt workshops på konventet i Bodø 21-23 juni: 

 

Jeg dro alene oppover da nestleder i FU var sykemeldt. Hadde fått ordnet med hjelp fra en i 

fellesskapet i nord som hadde bistått meg før. 

 

Første workshop var på: «Å arbeide med trinnene», og det kom 34 medlemmer på den workshopen. 

Det er ny rekord i min tid som FU medlem. Et krav fra FU er at det ikke skal være andre møter 

samtidig som FU workshops på konventer. 

Etter kort deling fra min assistent, så delte vi opp i 5 grupper, som alle fikk 2 spørsmål i forbindelse 

med trinn arbeide, og de brainstormet disse. Svarene ble lest opp i plenum, og det var et fantastisk 

engasjement fra salen. 

 

Dag to: Workshop på: «Å tiltrekke medlemmer til service». Her kom det 12 stk, og jeg hadde en ny 

assistent med meg fra Område Nord. Power Point fra NAWS oversatt til norsk ble vist, vi hadde 

spørsmål i små grupper og et spørsmål i plenum, og også her var det et stort engasjement. 

Jeg fikk tilbakemeldinger på at workshopene hadde vært nyttig, og var fornøys med det.  Turen ble 

en utfordring, da jeg hadde høyre hånd i gips, men med «a little help from my friends» ig andre, ble 

hentet og fraktet av det lokale fellesskap, så gikk det veldig bra. 

 

Har ellers delt erfaringer fra FU til regioner i EDM. 

Planlegger en workshop i Mo I Rana i skrivende stund, den 19 oktober. 

Er i dialog med O:R: komiteen i Område sør om en læredag, antagelig til høsten. 

Samarbeider med oversettelseskomiteen om norsk oversettelse av O.R. Power Point fra Europeiske 

læredager i Praha, som vi kan bruke på workshops. 

Leder jobber ellers med å lage workshops på forskjellige temaer etter ønsker fra Områder/grupper 

 

Utarbeidet sammen med delegaten og World Board et forslag til den norske Motion til World 

Service konferansen 2020 

 

REMDRIFTSPLAN 2020 

FU vil være tilgjengelig med workshops/læredager event annen hjelp for de grupper/områder som 

måtte ønske det. 

FU vil delta på Service konferansen 2020 

Vi fortsetter med å utvikle workshops etter behov/ønske 

 

I kjærlig service 

Monica               Lena 

leder      nestleder 



Rapport fra sekretær oktober 2019 
 
Jeg har vært lite aktiv i vervet denne perioden, siden vi har 

en dyktig varasekretær som tar ansvar for oppgaven.  

Som sekretær har jeg vært lest over og godkjent agenda til 

møte.  

Sendt inn budsjett for vervet og vært i kontakt med tjeneste 

komiteen. 

 

I kjærlig service fra Lars Erik 

 



Tromsø 25.09.19 

Rapport i fra Område Nord. 
 

Her kommer en rapport i fra Område Nord. Undertegnede ble valgt inn som RKM den 17. August i år, 

og kommer her med min første rapport. 

 

I Område Nord er vi pr. i dag 11 grupper i fra Tromsø i nord til Brønnøysund i sør. Det som kan 

nevnes her er at borte er NA gruppen i Alta blitt, mens det har kommet en ny gruppe på Nesna. De 

får god drahjelp i fra NA miljøet på Mo i Rana så det er flott at grupper hjelper hverandre. Det har 

startet en gruppe i Gryllefjord, det vil si at denne gruppen er restartet etter å ha vært nede en stund. 

 

Områdemøtene i Nord holdes fortsatt 4 ganger pr. år (Januar, April, August og November). Det er 

under vurdering om de skal flyttes litt på for å få de til å passe bedre med Regions møter. 

Områdemøtene er i forandring på den møte at de er blitt mere nettbaserte grunnet de store 

avstandene vi har i vår landsdel. Dette for å spare utgifter. Det er også slik at selve det fysiske møtet 

blir flyttet litt på rundt i området sånn at flere skal få mulighet til å delta på det fysiske møtet, å da 

ikke bare vi nettplattform. 

 

Nye verv som ble besatt på områdemøtet 17. August var Nestleder, RKM, Leder HI/OR, Sekretær. 

Ledige verv i Området er pr. i dag Vara Kasserer og Vara Sekretær. Vi håper disse vil bli besatt så fort 

som mulig. Området har i det siste vært i stor omskiftning på personer i verv. Vi skal etter beste evne 

prøve å hjelpe hverandre til å gjøre en så god jobb som mulig for de vi tjener. 

 

Området Nord sin økonomi er slik at det går rundt til å dekke områdets utgifter. Vi i Område Nord 

ønsker å ha mere fokusering på 7. Tradisjon for å kunne komme på banen å bidra til Regionen med 

midler. Det vil også bli avholdt en workshop med temaet 7. Tradisjon som et ledd i denne prosessen.  

  

I år ble det årlige konventet til Område Nord holdt i Bodø 21. til 22. Juni. Det ble en koselig helg med 

medlemmer i fra Nord til Sør og besøk i fra utlandet. Årets neste konvent er ikke fastsatt enda, men 

mye tyder på at det blir Bodø i 2020 også. Regionens Juni møte neste år skal avholdes i Nord etter 

det jeg har erfart. Dette møtet vil vel sikkert bli lagt til Konventhelgen for å gjøre det litt enklere. Hva 

tenker Regionen om denne løsningen? Her kan det merkes at konventet vil bli 3 eller 4 helg i Juni. Så 

da må eventuelt møtet forskyves litt. 

M.V.H 

RKM Området Nord NA 

 

 



 

 

 



Rapport fra område Øst                                             1.10.2019. 
 
 
Det er ca. 1/3 av Gsr ene i område representert på område møtene 
vi har hatt. Dette har vært tendensen stort sett hele året. Vi har en 
fast selvransakelse på området og det var fokus på at vi vil nå ut til 
flere grupper og offentligheten.  En av virke midlene vi snakket 
om er om det er mulig for område å ordne med stand materiell og 
komme oss ut på forskjellige begivenheter i det offentlige. 
Vi har hatt et par saker på dagsorden som har skapt noen gode 
diskusjoner og det har blitt mer klarhet i enkelte temaer. 
 
Økonomien er god i område, vi har fortsatt noen utgifter å betale 
utover året og det blir ikke sendt noe fra oss med første, mulig 
mot slutten av året. 
Det var en gruppe som kommenterte at vi hadde så mye 
driftsutgifter til banken og lurte på om vi kanskje skulle se på om 
vi skulle bytte bank, men vi har mange underkontoer og dette 
koster. Det er nokså omfattende å bytte, men det er muligheter for 
å se på noe annet. Det var bra å få snakket om dette og vise til hva 
faktisk vi bruker 7 tradisjon på og hvordan områdene støtter 
gruppene. 
 
   Vi har nettopp gjennom ført et vellykket konvent med 404 
registrerte og noen flere ikke registrerte. Det var hoved speak fra 
Irland og Sverige. Mange andre gode speak også, disse har blitt 
sendt til webkomiten for så å legges ut på vår hjemmeside. 
Ifølge leder av konvent komiten så har de et overskudd og syntes 
dette er bra for det kommer felleskapet til gode. 
 
OR holder på med sitt, men presiser igjen at de vil ha flere til å 
gjøre tjeneste slik at vi kan nå ut til flere og gjøre nye ting for 
eksempel å dra ut med stand rundt omkring. 
 
Ikt  
Vara Rkm og Rkm  
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