
 

 

Område Midt Service Komite 

 

Utkast til Agenda OMSK Skype-møte 23.02.20 
 

Møteplan:   Tas opp på møtet. 

Møtetid:  11:00 – 15:00 

 

Kontonummer: 4202.51.36904 

 

Innkalt: Leder, Kasserer, Sekretær, RKM, GSR NA Trondheim, GSR NA Byåsen Basic 

Mandag, GSR NA Byåsen/Sverresborg Fredag, GSR Molde, GSR NA Namsskogan. OR-

leder Møre og Romsdal, Nestleder OR-Trøndelag, Konventkomiteleder 

 

Til stede:  

 

 

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

Fredag,  NA Molde, NA Namsskogan. 

 

Agenda til møtet: 

● Presentasjonsrunde. 

● Godkjenning av agenda og referat fra siste møte, 

● Tok en stille stund. 

● Lese visjon for NA tjeneste. 

 

En visjon for NA service: 

Alle anstrengelsene til Anonyme Narkomane er inspirert av våre gruppers primære 
formål. 
På dette felles grunnlag er vi forpliktet. 

Vår visjon er at: 

o Enhver rusavhengig i verden har mulighet til å oppleve vårt budskap på sitt 
eget språk og sin egen kultur og å finne muligheten til en ny måte å leve på. 

o Ethvert medlem, inspirert av gaven tilfriskning, opplever åndelig vekst og 
innlevelse gjennom service. 

o NA’s service komiteer over hele verden arbeider sammen i en ånd av enhet og 
samarbeid for å støtte gruppene med å bringe budskapet om tilfriskning. 

o Anonyme Narkomane er allment anerkjent og respektert som et levedyktig 
tilfriskningsprogram. 

o Ærlighet, tillit og velvilje er grunnlaget for våre serviceanstrengelser, og disse er 

avhengig av veiledningen til en høyere makt. 

● Lese Tradisjonene.  

● Forståelse av 2. konsept (sekretær deler sin forståelse av 2. konseptet). 

 

1.  Spørsmål og kommentarer til rapporter: 
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For å begrense tidsbruken ber vi om at alle på forhånd har satt seg inn i rapportene, og at det 

kun er spørsmål og kommentarer som tas opp.  

 

2.  Rapportering fra verv: 

Leder: 

Sekretær: 

OR-ledere: 

Konventkomiteleder: 

(Kasserer og RKM rapporterer under henholdsvis sak 3 og 6). 

 

3.  Økonomisk status: 

NA OMSK Driftskonto:  

NA OMSK Konventkonto: 

 

 

4.  Valg: 

Verv: Rusfri tid: Varighet: Nominert: 

Nestleder 1 år 1 år  

Vara sekretær 1 år 1 år  

OR leder Trøndelag 2 år 1 år  

Område Midt har ingen retningslinjer for nominasjoner. Alle som ønsker å stille til 

valg, har  

mulighet til å nominere seg selv. Det er ønskelig at man nomineres i en gruppe.  

 

 

5.  Saker fra/til OMSK: 

Sak 5.1. Sak fra NA Namsskogan - NY OR-STRUKTUR I NA OMRÅDE 

MIDT. 

Saken ble behandlet på siste områdemøte (17.11.19) med følgende vedtak: 

Saken sendes tilbake til gruppene for behandling. Tas opp på neste OMSK-

møte. Viktig at 

GSR gjør gruppene klar på at dette er en stor sak, slik at det settes av nok tid 

til den. 

 

Saken sluttbehandles på dette møtet. Hvis det vedtas å opprette en ny OR-komite har 

NA  

Namsskogan nominasjon til OR-leder og handlingsplan med budsjettforslag klart.  

 

Sak 5.2.  Regnskap 2019. 

Kasserer legger fram regnskap for 2019. 
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Regnskap OMSK 

 

Budsjett 

2019 

Resultat 

2019 

Hva UT  INN UT  INN 

Konventkonto   20 000,00 10 095,75  20 086,75 

       

Driftsutgifter/overførte midler fra 2018 

driftskonto 24 000,00   9 785,00  17 861,71 

7. Tradisjon fra grupper   53 000,00   17 856,00 

RKM 12 000,00   2 558,00   

Vara RKM 4 000,00   8 492,00   

OR Møre og Romsdal 8 000,00   1 648,00  3 178,00 

OR Trøndelag 5 000,00   4 401,00   

Total 53 000,00  73 000,00 36 979,75  58 982,46 

 Resultat    20 000,00   22 002,71 

Detaljert regnskap finner dere i mappa “Rapporter 2020”. 

 

 

Sak 5.3.  Møteplan ut året. 

Jfr. retningslinjene skal vi ha 6 møter i løpet av året. Av økonomiske grunner foreslås 

det at vi  

avholder Skype-møte for 4 av møtene og at vi møtes "face to face" i forbindelse med 

onventet  

i Trondheim og treffet i Molde. 

 

Forslag til møteplan for 2020: 

Dato: Møtetid: Møteform 

23.02.20  11:00 – 15:00 Skypemøte 

26.04.20 11:00 – 15:00 Skypemøte 

31.05.20 09:00 – 12:00 Konventet i Trondheim 

August/september 2020* 09:00 – 12:00 Treff i Molde 

15.11.20 11:00 – 15:00 Skypemøte 

13.12.20 11:00 – 15:00 Skypemøte 

* Avholdes søndag i forbindelse med Molde-treffet. 

 

 

Sak 5.4.  Egen kasserer i OR (sak fra Byåsen Basic) 
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Byåsen Basic legger frem saken. Saken diskuteres. 

 

 

Sak 5.5.  OR koordinator (sak fra Byåsen Basic) 

Byåsen Basic legger frem saken. Saken diskuteres 

 

 

Sak 5.6.  Workshop konventet (sak fra Byåsen Basic, Byåsen Fredag) 

Saken behandles ikke.  

Forøvrig har Konventkomiteen har hatt saken til diskusjon. Der er det enighet om en  

workshop/samarbeidsmøte for OR-komiteene i området. Dessuten er det 

Konventkomiteen  

sammen med programkomiteen som fastsetter programmet for konventet. Har 

gruppene  

innspill  bør de henvende seg til konventkomiteen eller underkomiteene og ikke til 

OMSK. 

 

 

Sak 5.7.  Søknad om midler til å kjøpe inn Skype-utstyr til NA Namsskogan. 

Søker OMSK om støtte til kjøp av Skype-konferanseutstyr (Logitech BCC950  

ConferenceCam), ca. kr. 1900,-. 

 

 

Sak 5.8. Revidering av retningslinjene. 

Skal OMSK ha prosedyre for at retningslinjene revideres en gang i året? F.eks. at 

administrativ komite legger fram forslag på nest siste møte i året og at de etter behandling i 

gruppene vedtas på siste møte? 

Uavhengig av hva OMSK bestemmer seg for i denne saken ber sekretær om fullmakt/tillit til å 

foreta en layoutmessig gjennomgang av dagens retningslinjer, uten å endre innhold utover å 

rette grammatikk og skrivefeil. 

 

 

6. Saker til OMSK fra/til Regionen 

Siste regionsmøte avholdt 08:02.20. RKM referer fra dette møtet. 

 

 

7.  Oppdatering av kontaktliste.  

 

 

8.  Oppdatering av 12. Trinns frivillig liste.  

 

 

9.  Sende penger videre i strukturen. 
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10. Saker fra forrige møte. 

Opprettelse av en 3. OR-komite. Se saksutredning fra møtet 17.11.19. Behandlet under 

sak  

5.1. på dette møtet. 

 

11.  Eventuelt og evaluering av møte. 

● Kan det være en ide å ha en form for fellesskapsutvikling på møtene. F.eks. at vi 

på hvert skypemøte har et tema hvor en har en kort innledning etterfulgt av en 

felles diskusjon rundt temaet? Enten ha det som en del av møtet, må da kanskje 

utvide møtetiden med 20 – 30 minutt, eller ha det som en frivillig sak etter møtet 

er ferdig. 

● Evaluering: 

 

 

12. Sekretær leser opp foreløpig referat m/vedtak. 

 

Møtet avsluttes med Sinnsrobønnen i service-form. 

 

 


