
Referat område øst 2, 2. november 2019 
 

Tilstede: GSR Drammen, GSR Mandagsgruppa Sandefjord, Vara-GSR Sandefjord, RKM, Leder 

Rapporter styret av administrative tjenere 
RKM 
Da det ikke er kommet noen nye saker fra gruppene i området, er det eneste i rapporten sakene til 

regionsmøtet neste lørdag. 

Det er Regionsmøte Lørdag 11/10 og dette er sakene som er på agendaen: 

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. 

(se vedlegg) 

2. Regional Facebook-side 

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

(sak fra OØSK) 

3. Sak angående saker i EDM 

Saker som omhandler strukturen bør komme som saker i regionen, 

områdene og gruppene. 

(sak fra OSSK) 

4. Web komiteen bes om å fornye websiden 

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

attraktiv. 

(Denne saken avventes til det kommer en representant fra 

webkomiteen på et regionsmøte) 

(sak fra OØSK) 

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 

 

 Budsjettforslag for 2020 ligger vedlagt, her er også en link: 

Budsjett Regionen 2020.xls 

file:///C:/Users/Frank/Documents/Trinn/NA/Budsjett%20Regionen%202020.xls


                OBS! Kasserer ber om hjelp til å finne en ny varakasserer 

Ledige verv i NA Regionen Norge fra og med 12.10.2019: 

Leder (4 års rusfri tid, 2 års varighet) 

Sekretær (3 års rusfri tid, 2 års varighet) 

Vara Kasserer (3 års rusfri tid, 2 års varighet) 

Leder Litteratur (3 års rusfri tid, 2 års varighet) 

Kasserer Litteratur (4 års rusfri tid, 2 års varighet) 

Leder Web (3 års rusfri tid, 2 års varighet) 

OR-koordinator x 2 (3 års rusfri tid, 2 års varighet) 

 

IKT RKM 

 

Kasserer 
Området har for tiden ingen kasserer 

Leder 
Da jeg ikke har vært helt i form er det begrenset hva jeg har gjort i forkant av møtet. 

Leder beklager dette. 

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

OI – ingen leder 

OR – ingen leder 

Aktivitetskomite – ingen leder 

Grupperapporter 
Mandagsgruppa Sandefjord 

1. Det er ingen saker fra gruppen inn til området for November møtet 

2. Mandagsgruppen har god møtedeltakelse. Antall på møter er i snitt 12-15 personer, men det 

er ofte over 20 personer på møtene 

3. Mandagsgruppen har 750 kr på bok. Det er opprettet vipps for 7. tradisjon. Husleien er betalt 

ut året. Vi har noe penger som ikke er satt på bok, men det jobbes med å få dette gjort. 

4. Alle verv i gruppen er besatt. 

Drammen 
Antall på møtene: 
Man, ons og tor : 5-10 stk 
Tir : 15-20 stk 
Fre : ca 10 stk 



 
Økonomi rapport: 
 
Husleie 16000 er betalt 
Satt av 6000 til nyttårsfest 
Sendt 2000 til område 
 
Vi sitter igjen med 2000 på konto etter dette og litt til diverse er betalt. 

Valg og nominasjon til verv i NA Region Norge 

 

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. 

 

Det ble avholdt valg. Det var ingen villige til å stille til valg. Det var heller ingen nominasjoner til verv i 

NA Region Norge. 



Saker 
A. Valg av styreleder 

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. 

H&I-leder har vært i kontakt med Brønnøysundregistrene som fant dokumentasjonen 

mangelfull. Jeg foreslår at vi avholder et formelt valg av styrevervene nå, slik at vi kan 

dokumentere et demokratisk valg av styre. 

Gjeldende leder for Område Øst 2 stiller til valg som styreleder. Kandidatens egnethet ble 

diskutert og GSRene gikk til valg med kandidaten på gangen. 

Leder ble enstemmig valgt som styreleder for Område Øst 2. 

 

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. 

Sak B ble behandlet sammen med sak A, og styrets leder fikk tillit til å fungere som prokura. 

Det ble også vedtatt at når vi får valgt inn et ekstra styremedlem skal denne fungere som 

prokura sammen med styrets leder. 

Eventuelt 
A. Tiltak for å få opp interessen for områdeservice 

Vi diskuterte tiltak for å få opp interessen for områdeserice. Vi snakket litt løst og fast om det 

som har blitt gjort tidligere og hva vi kan gjøre i fremtiden. Å publisere en flyer som 

informerer om det å gjøre tjeneste ble foreslått. 

Vi besluttet å sette opp en sak på dagsordenen til møtet i desember. Saken blir «Tiltak for å 

få opp aktiviteten». Leder lovte også å lage en oversikt over hva som har blitt gjort rundt 

problemstillingen tidligere. 

 

Kunngjøringer 
 Det blir nyttårsfest i Drammen i år også. Detaljer kommer. 



Avslutning 
Møtet ble avsluttet med Sinnsrobønnen og gjør service – det virker. 

 


