
 
 

Presentasjonsrunde 
 
Leder       - 
Nestleder      til stede 
Sekretær      til stede 
Kasserer      til stede 
Varasekretær     - 
Varakasserer     - 
OMSK – Område Midt    RKM til stede 
ONSK – Område Nord    RKM til stede 
OSSK – Område Sør    RKM til stede 
OVSK – Område Vest    RKM til stede 
OØSK – Område Øst    vara RKM til stede 
OØSKII – Område Øst 2    RKM til stede 
Delegat      til stede 
Varadelegat      til stede 
2. Varadelegat     til stede 
Leder Fellesskapsutviklingskomiteen  til stede 
Nestleder Fellesskapsutviklingskomiteen ikke til stede 
Leder Litteraturkomiteen    til stede 
Kasserer Litteraturkomiteen   - 
Leder Oversettelseskomiteen   ikke til stede, Nestleder til stede 
Leder Telefonkomiteen    til stede, i tillegg Nestleder til stede 
Leder Webkomiteen    Nestleder til stede 
Leder Servicekonferansen 2020   til stede 
Kaffekoker      1 til stede 
Observatører     3 til stede 
 
 
 
 
 
 
 

Referat fra møtet i NA Regionen Norge 

8. februar 2020 



Stille stund for å minne oss på hvem vi tjener 
 
 
12 Tradisjoner 
 

- Ble lest. 
 
Visjonen for NA service 
 

- Ble lest. 
 
12 Konsepter 
 

- Ble lest. 
 
Noe å lese / fremføre? 
 

-   
 
Post / Mail 
 

-   
 
Referat forrige møte 
 

-  Ble lest, ingen kommentarer. 
 
Godkjennelse av agenda 
 

-  Godkjent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SELVRANSAKELSE / WORKSHOP: 
 
Workshop ble holdt av delegatene og omhandlet CAR 2020.  
Det var en informativ og detaljert gjennomgang av sakene (motions 1-16). 
 

Delegaten oppfordrer gruppene i Norge til å ta stilling til CAR 2020, slik at 
de kan sende inn beslutningene på mail til delegat@nanorge.org og å 
komme på Servicekonferansen siste helgen i mars. 

 
 
RAPPORTER: 
 
Alle rapporter er å finne i vedlegget til Agenda 02.20,  
Samledokument 02.20 
 
 
SPØRSMÅL + SVAR: 
 
Kommentarer: 

Det ble diskutert hva som skal gjøres med felles plakat for NA Norge. 
Dette kommer opp som en sak fra OMSK på neste møte. 

- Web: Oppfordrer områdene til å sende speak til Webkomiteen slik at de 
kommer på NA Norge sine sider. Dette må være godkjente speak i mp3-
format.  

- OSSK: Skryter av områdene sine rapporter. Poengterer at det er RKM’ene 
sitt ansvar å ta ansvar på regionsmøtene. Mye godt å si til 
Litteraturkomiteen, Webkomiteen og Telefonkomiteen. Påpeker at 
Telefonkomiteen bør ha fokus på å få lenger åpningstider. Stilte Leder av 
FU spørsmål om hvorfor hun stiller til valg i ett år når tjenesteperioden er 
på to år. 

- Delegat: Opplyser om at reiseregningen til WSC/EDM blir litt større enn 
budsjettert. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:delegat@nanorge.org


VALG: 
 

A. Leder (4 år rusfri tid, 2 år varighet) 
Nestleder stiller til valg. Ble enstemmig valgt. 

B. Nestleder (3 år rusfri tid, 2 år varighet) 
Ingen kandidater – videre til neste gang. 

D. Vara Sekretær (3 år rusfri tid, 2 år varighet) 
OSSK hadde en kandidat. OØSK og ONSK avstår fra å stemme, OSSK for, 
OMSK, OØSKII, OVSK imot. Kandidat ble ikke valgt. 

F. Vara Kasserer (3 år rusfri tid, 2 år varighet) 
Ingen kandidater – videre til neste gang. 

K. Kasserer Litteratur (4 år rusfri tid, 2 år varighet) 
- Ingen kandidater – videre til neste gang. 
L. Leder Webkomiteen (3 år rusfri tid, 2 år varighet) 
- Webkomiteen har én kandidat. Kandidaten ble enstemmig valgt. 
O. Leder Fellesskapsutviklingskomiteen (3 år rusfri tid, 2 år varighet) 
- Leder stiller til gjenvalg for 1 år. OSSK imot, alle andre for. Ble valgt til 1 

år. 
R. Leder ECCNA (3 år rusfri tid, ad-hoc) 
- Ingen kandidater – videre til neste gang. 
S. OR koordinator (3 år rusfri tid, 2 år varighet) 
- Ingen kandidater – videre til neste gang. 
T. OR koordinator (3 år rusfri tid, 2 år varighet) 
- Ingen kandidater – videre til neste gang. 

 
 
Se oversikt alle verv i NA Regionen Norge på siste side av dette dokumentet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAKER: 
 

1. Regnskap 2019 
 
Kommentarer: 

- OØSK: Synes malen på regnskapet er god, og setter pris på arbeidet 
kasserer gjør. Liker at det er detaljert. Oppfordrer områdene med å 
komme med et reelt budsjett, spesifikt for Syvende Tradisjon.  

- Telefonkomiteen: Synes det er et oversiktlig regnskap. 
- Varadelegat: Oppfordrer til at folk må spørre hvis de lurer på noe. 
- Kasserer: 202000,- står på NA Regionen Norges konto. Alle 

underkomiteer har fått sitt. Spør om vi trenger en buffer på 250000,- 
 
Beslutning: 
OMSK: Godkjent. 
ONSK: Godkjent. 
OSSK: Godkjent. 
OVSK: Godkjent. 
OØSK: Godkjent. 
OØSKII: Godkjent. 
 
Vedtak:  
Godkjent. 
 
 

2. Ønske om å ha en fane på websiden til NA Norge som henvender seg til 
profesjonelle. Én for medlemmer, én for andre. 
(sak fra Telefonkomiteen – fra regionsmøte oktober 2019) 
 
Kommentarer: 

- Telefonkomiteen: Vi vill gjerne ha noe mer spesifikt. Viser igjen til NA 
Sverige sine sider. 

- Web: Savner innspill fra de andre komiteene. 
 

Vedtak:  
Dette er allerede gjort. 
 
 



3. Ønske om å bruke økonomiske midler til å lage en reklamefilm.    
NA Norge har tidligere laget en reklamefilm, denne ønsker 
Telefonkomiteen å oppdatere.  
(sak fra Telefonkomiteen) 
 
Kommentarer: 

- Web: Vil gjerne ha noen innspill på hva områdene synes om videoen som 
er lagt ut på NA Norges websider. 

- OMSK: Synes videoen er «litt stor». 
- Varadelegat: Synes videoen er «litt liten». 

 
Vedtak:  
Dette er allerede gjort, det vil si at NA Norge har fått dubbet videoen vi 
har fått av NA Sverige, og denne er blitt lagt ut på NA Norge sine 
websider. 
 
 

4. Telefontjenesten foreslår at Webkomiteen loggfører henvendelsene de 
får på epost. Eventuelt videresender dem til Telefonkomiteen slik at de 
blir loggført hos dem.  
Uten denne loggføringen vil ikke Telefonkomiteens årlige statistikk 
over henvendelser være riktig. 
(sak fra Telefonkomiteen) 
 
Kommentarer: 

- Telefontjenesten: Ønsker å ha en mer nøyaktig statistikk ved å 
samarbeide med Webkomiteen. 

- Web: Foreslår å sende en blindkopi av mail til telefonkomiteen. 
 
Vedtak:  
Dette samarbeidet fungerer allerede. 
 
 

5. Litteraturkomiteen har et behov for vipps i forbindelse med at det skal 
selges litteratur på fremtidige konventer og servicekonferanser. 
Kan NA Regionen Norge få vipps under sitt organisjonsnummer slik at 
Litteraturkomiteen kan benytte dette? 
(sak fra Litteraturkomiteen) 
 
Vedtak: Dette ordner Litteraturtkomiteen og kasserer seg i mellom. 



6. Eventuelt: 
 
1. UK Regionen har lagt inn sak til EDM møte i Istanbul i februar om at 

EDM sonedelegaten kun skal avgi stemme fra de regionene i EDM 
som ikke har plass / er deltakere på verdenskonferansen. Hva 
tenker det norske fellesskapet om forslaget fra UK? 
 
Kommentarer: 

- Delegat: Det ble for to år siden bestemt at sonedelegatene skal 
representere de som ikke har en stemme i WSC.  

o Det ble forklart litt rundt dette. 
 

Beslutning: 
OMSK:  For. 
ONSK:  For. 
OSSK:  For. 
OVSK:  For. 
OØSK:  For. 
OØSKII:  For. 

 
Vedtak:  
Regionen støtter dette. 
 
 

2. Tillegg til budsjett for Telefonkomiteen. 
 
Kommentarer: 

- Telefonkomiteen: Vi har fått en Nestleder og trenger derfor tilskudd til 
dette. 
 

Beslutning: 
OMSK:  Godkjent. 
ONSK:  Godkjent. 
OSSK: Godkjent. 
OVSK:  Godkjent. 
OØSK:  Godkjent. 
OØSKII:  Godkjent. 
 
Vedtak:  
Enstemmig vedtatt. 



3. Prøveperioden på NA Norges Facebookside ble bestemt at skulle 
vare i fire mnd. Hva gjør vi nå? 
 
Kommentarer: 

- OØII: Støtter at denne siden opprettholdes. 
- OVSK: Er veldig for. 
- OSSK: Området er opptatt av at tradisjoner følges til punkt og prikke. 
- OØSK: Er for denne siden. Forståelsen fra området var at denne siden 

skulle enten legges ned eller fortsette. 
- OMSK: For. 
- ONSK: Vi er opptatt av å nå ut til den rusavhengige som fortsatt lider. 
- OØSKII: Viser til 12. tradisjon, anonymiteten er et åndelig prinsipp. 

 
Beslutning: 
OMSK: For å forlenge prøveperiode på 4 mnd til. 
ONSK: For å forlenge prøveperiode på 4 mnd til. 
OSSK: Mot å forlenge prøveperiode på 4 mnd til. 
OVSK: For å forlenge prøveperiode på 4 mnd til. 
OØSK: For å forlenge prøveperiode på 4 mnd til. 
OØSKII: For å forlenge prøveperiode på 4 mnd til. 

 
Vedtak:  
Vedtatt med 5 mot 1. Regionen støtter prøveperiode på fire mnd til. 
Vil komme opp som sak neste gang. 
 
 
 
 
 

De tre neste sakene rakk vi ikke å ta opp, disse går videre til regionsmøtet i 
Bodø 13. juni 2020. 

 
 
 
 
 
Møtet ble avsluttet med en bønn om sinnsro. 
 
 
 



Saker som kommer opp på neste møte i Regionen NA Norge: 
 

4. Til retningslinjene for Delegat: 
Delegaten skal rapportere utfallet av alle sakene i EDM og WSC. I 
tillegg skal Delegaten redegjøre for hva Delegaten har stemt for eller 
imot på Regionens vegne i de enkelte sakene, og med begrunnelse 
for dette. 
(sak fra OSSK) 
 

5.  Til retningslinjene for Delegat: 
I henhold til Konsept 8 skal et minimum av CAR (Agendaen for WSC) 
oversettes til norsk. Dette gjelder minimum selve sakene (Motions) 
innen en måned en måned etter at CAR er offentligjort på NAWS 
sine sider. Det er ønskelig at forklaringer fra den/de som tar opp 
saken og kommentarene til World Board of Trustees også blir 
oversatt til norsk. 
(sak fra OSSK) 
 

6. Sak angående den norske Facebooksiden Anonyme Narkomane 
Norge. 
Dette er punkter vi mener må utbedres dersom vi skal kunne 
opprettholde Facebooksiden. Se vedlegg. 
(sak OSSK) 

 
 

Neste regionsmøte er den 13. juni kl 10 i Bodø. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oversikt over verv i NA Regionen Norge: 
 
  Verv Rusfri tid Varighet Valgt Ledig fra 

A Leder 4 års rusfri tid 2 års varighet Bjørnar 02.22  
B Nestleder 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig  
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 06.20 
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 06.20  
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 Robert 02.22  
M Leder Telefon 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 02.21 
P Nestleder FU 3 års rusfri tid 2 års varighet Lena 10.20 
Q Leder Servicekonf. 3 års rusfri tid ad-hoc Ketil 
R Leder ECCNA 3 års rusfri tid ad-hoc Ledig 
S OR koordinator 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 
T OR koordinator 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 

 

 
 
 
 
Disse vervene er ledige fra og med juni 2020: 
 
Nestleder      (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
Vara Sekretær     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
Vara Kasserer     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
Delegat      (rusfri tid 5 år, varighet 2 år) 
Vara Delegat     (rusfri tid 4 år, varighet 2 år) 
2. Vara Delegat     (rusfri tid 2 år, varighet 2 år) 
Kasserer Litteraturkomiteen   (rusfri tid 4 år, varighet 2 år) 
Leder ECCNA     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
OR koordinator     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
OR koordinator     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 



Sak angående den norske Facebooksiden: Anonyme Narkomane Norge  

Dette er punkter vi mener må utbedres dersom vi skal kunne opprettholde Facebooksiden.  

1. Anbefalinger og anmeldelser må bort, det må ikke gis anledning for rusavhengige å bryte sin 

anonymitet på en offisiell NA side. Dette kan skade NA og enkeltindivider. Brudd på Tradisjon 

11. 

2. Kommentarer må fjernes fortløpende. Ingen kommentarer kan godkjennes av samme grunn 

som punkt 1. 

3. Relaterte sider må bort da dette er indirekte reklame og indikerer at NA har relasjoner til disse. 

Brudd på Tradisjon 6. 

4. Ingen publisering av NA litteratur kan forekomme da Facebook har en klausul angående 

eierskap til innholdet som er på sidene. Denne klausulen innebærer at alt innhold eies av den 

som poster, men Facebook har en ikke-eksklusiv, overførbar, vederlagsfri og 

verdensomfattende lisens, underlisensbar rett til å bruke alt opphavsretts beskyttet innhold 

etter at det er blitt publisert på deres sider. (Se punkt 3.3 -Tillatelsene du gir oss i Betingelsene 

til facebook) NA har en restriktiv politikk angående vårt åndsverk (Les om FIPT på NAś 

hjemmesider). Vi må derfor sikre oss om at vi ikke «deler ut» NAs åndsverk til andre, dette vil 

https://www.facebook.com/legal/terms
https://www.facebook.com/legal/terms
https://www.facebook.com/legal/terms
https://www.facebook.com/legal/terms
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/legal-sales/2012_FIPT_Final.pdf
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/legal-sales/2012_FIPT_Final.pdf


være svært uheldig og brudd på NA-fellesskapets beslutninger. Dette setter også spørsmålstegn 

vedrørende bruk av logoer etc. på Facebooksiden. All informasjon om NA må begrenses til vår 

offisielle hjemmeside slik at vi unngår problemer med dette i fremtiden. 





På møtet i regionen i 2019 kom det tydelig frem at det var et sterkt ønske fra 
enkelte medlemmer i tjenestekomiteen å opprette en Facebookside i Regionens 
regi. På de publiserte sidene som nå er tilgjengelig for offentligheten brytes det 
med flere av forutsetningene det var konsensus om på møtet i Regionen juni 
2019 der det kom frem ønsker om en Facebookside med en betingelse om at 
det blir hentet inn informasjon og full enighet om hva denne siden skal 
inneholde. I tillegg var det konsensus om at en Facebookside skulle oppfylle 
visse krav: Her er beslutningen fra juni- møtet: "Beslutning: Vi ønsker en 
Facebookside med en betingelse om at det blir hentet inn informasjon og full 
enighet om hva denne siden skal inneholde. Det var full konsensus blandt 
RKM’ene om at vi ønsker en Facebookside med disse betingelsene oppfylt, og 
at våre 12 Tradisjoner og 12 Konsepter skal følges".  

Her har tilsynelatende telefonkomiteen satt i gang et prosjekt uten at gruppene 
er fullt ut informert og at det heller ikke er tatt hensyn til Tradisjoner og 
Konsepter. Gruppene er heller ikke blitt informert om argumentene fra de 
regionene som har valgt å ikke benytte seg av Facebook.  
Det er kun fokusert på dem som er pro bruken av sosiale medier. Dette gir ikke 
gruppene et fullstendig beslutningsgrunnlag.  

Det presser seg også frem at informasjon om arrangementer etc. kun publiseres 
på Facebook, NA- medlemmer som ikke deltar i dette og andre sosiale medier 
blir ekskludert fra relevant informasjon om saker, arrangementer og hendelser 
innad i fellesskapet. Det er flere medlemmer som henviser til informasjon 
angående oversettelse, arrangementer og møtetider som ikke opplyses andre 
steder (NA Norges Hjemmesider)  

Minner om at det er lite NA kan gjøre med enkeltpersoner som velger å 
bryte sin anonymitet, men NA offisielt er forpliktet til å ikke bryte 
enkeltindividers anonymitet, og heller ikke legge til rette for dette. Dette 
er regionens ansvar på regionens offisielle nettsider, gjelde seg sosiale 
nettverk eller hjemmesider å forhindre at dette er mulig.
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