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OVSK – OMRÅDE VEST

 

Rapport fra området vest 
Heisann og beklager sen rapport, vi hadde områdemøte 25.01.20 

Tar litt tid å restituere seg etter så mye NA kjærleik på en lørdag  

Området vest har for tiden 14 grupper som driver 16 møter i uken  

Vi har fremdeles lite servicevilliget til verv i området, men med stort oppmøte 

på møtene og medlemmer som ansvar på for å lede møte og skrive referat så 

fungere dette utrolig bra  

Vi opplever att de gruppene som møter opp på områdemøtene er virkelig 

dedikerte og engasjerte NA medlemmer med et stort hjerte for NA, og gir håp 

om at dette får vi til sammen og at dette ordner seg etter hvert bare vi gjør 

fotarbeidet og fokuserer på de ting som fungerer, og at ting ordner seg etter 

hvert. 

OR arbeidet i området ekspanderer og det ble valgt inn leder for Stavanger. OR 

Bergen: Vi har nå vært 1 år i Bjørgvin fengsel. Gjort oss gode erfaringer. 

Nøkkelpersoner ble invitert på de første møtene og det ser ut til at det har 

bidratt til å øke antallet på møtene. Positive og gode erfaringer fra PR week, 

positivt og aktivitets messen “fyll dagene”. Stabilt oppmøte på møtene. Bergen 

bruker kunngjøring på de ulike møtene for å tiltrekke nye medlemmer. 

 Møter i Sandeid fengsel og Haugå fengsel, en gang i måneden. På grunn av litt 

labert oppmøte så er vi i dialog med kriminalomsorgen for å hold et oi oppdrag 

for di ansatte og presten som har med di innsatte å gjøre på en Daglig basis. 

Dette for å styrke tilliten til NA i kriminalomsorgen  

OR Stavanger 

OR Stavanger: HI-rapportering: Dialog om OR oppdrag på CRUX i Sandnes. 

Avtale om OR oppdrag på FAB 6 februar. Dialog med veksthuset om OR 

oppdrag. Servicetorget Stavanger fengsel 30 januar. Dialog med 

universitetssykehuset i Stavanger om informasjon om NA. OI-rapportering: 

Dette er vår første rapport til området og nåværende medlemmer i komiteen 

har i 2019 utført 26 oppdrag: 12 NA stand i kjøpesenter. Stand på overdose 

dagen Stavanger. Stand på aktivitetsmesse “Fyll dagene” i Stavanger. Deltatt 9 

ganger på stand på servicetorget i Stavanger fengsel. Møte med legene og 

sekretærene på Paradis legesenter i Stavanger. Informasjonsmøte og tildeling 

av informasjons materiell til medisinsk gastro poliklinikk + 2 andre poliklinikker. 
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PR week på Stand på kjøpesenter i Time kommune. Komiteen har på OR møtet 
14 januar besluttet å formalisere og strukturere OR arbeidet og derfor har vi 
valgt å velge inn betrodde tjenere til verv. Det er valgt inn sekreter, vara 
sekreter, litteratur ansvarlig og leder.  

Når videoensom gikk på nasjonal tv fra ECCNA er tilgjengelig så vil vi gjerne få 
det tilsendt fra delegat  

Velger å praktisere tillit til at en høyere makt er med oss i våre prosesser og 
velger derfor ikke å rapportere om hvor Mangen grupper som er representert 
på områdemøte  

 

 

Det gledes til 08.02 

 

Ikt fra Frode og Belinda 
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OSSK – OMRÅDE SØR

 

 

Rapport fra område Sør 

 

Det er 9 grupper som for tiden holder 11 ukentlige møter i området. De fleste av møtene holdes i 
Kristiansand og omegn, men også i Mandal, Vennesla og Arendal holdes det møter. 
 
Områdets OR komite var meget godt fornøyd med gjennomføringen av workshopen som FU deltok 
på. Omlag 20 medlemmer deltok, noe som, basert på tidligere arrangementer, må karakteriseres 
som godt oppmøte. 
OR komiteen holder møter i Arendal og Kristiansand fengsel som normalt, men er uten panel leder 
for Arendal og Evje fengsel. I Evje kvinne fengsel er det stort behov for tjenestevillige. I tillegg er det 
mange ledige verv i komiteen. 

Aktivitetskomiteen arrangerte et vellykket nyttårsarrangement i år og både medlemmer og 
komiteen var fornøyd. Alt ser ut til å gå bra for tiden og det jobbes fortsatt med å komme til enighet 
ift. Bragdøya arrangementet. 

I området ble alle GSR i området invitert til tre CAR workshops for å sette GSR inn i agenda og levere 
stemmene fra gruppene til verdenskonferansen. 5 av de 9 gruppene som holder til i området var 
med på dette. Gruppene er spente på hva resultatet blir, etter at stemmer slås sammen på de neste 
nivåene i strukturen. Vi oversatte stemmearket, slik at medlemmer enklere kunne forstå innholdet i 
dem. Veldig bra at så mange medlemmer ville sette seg inn sakene i CAR. 

Ellers god stemning og gode tilfriskningsmøter i området. 

 

I felleskap 

RKM OSSK 
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OMSK – OMRÅDE MIDT 

 

 

 

Område Midt Service Komite 
 

Rapport Område Midt 25.01.2020 
 
 
Grupper i område Midt: NA Trondheim, NA Byåsen Basic Mandag, NA Byåsen/Sverresborg 
Fredag, NA Stjørdal, NA Molde, NA Namsskogan. 
 
Økonomisk status: NA OMSK Driftskonto: 14 806,71  
                               NA OMSK Konventkonto: 9980,87  
 
I år har vi greid å få stablet en konventkomite på bena, så i år blir det konvent på Sverresborg 
Skole i Trondheim i pinsehelga 29-31.05.2020 
 
Referat fra områdemøtene ligger ute på nanorge.org for spesielt interesserte. Men i OMSK er 
det fokus på tre områder for tiden; 
OR arbeid, struktur og manglende servicevillighet 
Dårlig økonomi, (for lite 7 tradisjon fra gruppene til å opprettholde driften av området) 
Vedtaksdyktighet i saker når GSR`er ikke møter på områdemøte 
 
OR arbeid, struktur og manglende servicevillighet 
Både Møre- og Romsdal og Trondheim driver OR- arbeid fast, og jevnt og trutt på bestemte 
fengsler og institusjoner. Ledere og administrativt styre har vært litt av og på i begge 
komitèene så rapportering inn til område har vært for dårlig. Vi gjør et felles krafttak for å 
styrke servicevillighet og engasjement. Samtidig har vi et forslag ute i gruppene om å dele OR 
i tre avdelinger slik at Nord-Trøndelag også serves bedre og bredere. Vi har også tanker om 
en overordnet OR-koordinator som server og samler informasjon fra alle tre komitèer.  
 
Dårlig økonomi 
Vi ser at vi ikke greier å sende videre i strukturen det vi (og regionen) har budsjettert med. 
Vi har oppfordret gruppene til å informere medlemmene om behovet for 7 tradisjon på hvert 
møte. NA Trondheim har skiftet lokale til et rimeligere sted. Og i år gjennomføres konvent 
som kan gi litt ekstra i kassen hvis det drives med overskudd. Vi gjennomfører områdemøtene 
på Skype slik at vi sparer reisekostnader. RKM kan kanskje ikke delta på alle Regionsmøter. 
 
Vedtaksdyktighet 
Vi har gjort endringer i vedtektene; Det er kun GSR’er som har stemmerett på OMSK’s 
møter. I ordinære saker må det være minst 1/3 av GSR til stede. Når det er valg av nye verv, 
og det ikke er noen GSR’ til stedet, eller at det evt. kun er 1 GSR, kan det lages et 
prinsippvedtak om at alle som er tilstede har stemmerett.  
 
Ja, det var det viktigste fra oss �ᄩᄪᄫᄬ 
IKS RKM 
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OØSK – OMRÅDE ØST 

 

 

Rapport  fra område øst                                           25.01.2020 
 
 
Tendensen på oppmøte av grupper på område møte er den 
samme som det har vært de siste årene. En gjennomsnitt på ca. 10 
grupper pr møte Ca. 1/3 del av gruppene i hele området.Det har 
vært noen nye grupper og noen har falt fra. 
Vervene i område er det god oppdekning på og har vært det en 
stund. 
Vi har ikke hatt møte siden begynnelsen av Desember og vi 
kommer til å ha møte nå i Februar. Så det er ikke så mye nytt. Vi 
tok en titt på CAR på forrige møte og oppfordret medlemmer og ta 
det tilbake til gruppen for å se nærmere på det. Det var en del 
interesserte, men opplevedes noe vanskelig å forstå, så det blir 
bra med en liten workshop på dette på regions møte. 
 
Økonomi i område er god. Vi har satt  penger til lydbok og nytt 
materiell til OR. Vi hadde også god inntjening på konventet , samt 
ok med 7 tradisjon. Det blir sannsynligvis penger å sende til 
regionen, men vi vet ikke hvor mye ennå før møte i Februar ,da vi 
vil få resultatet for 2019. 
 
Leder i OR har gått av og hadde en liten appell i siste rapport som 
var inspirerende. Det har blitt 2 nye paneler på institusjoner. De 
er fortsatt i planlegnings fasen på hvordan å nå ut til flere, men 
med ekstra midler til dette, så er det opp til tjeneste villigheten i 
område nå hvor vi tar veien. Hvilket blir spennende. 
 
Ikt  
Jan Tore og Sven 
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OØSKII – OMRÅDE ØST 2 

Ingen rapport 
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ONSK – OMRÅDE NORD

 

 

             Tromsø 25.01.20 

 

Rapport i fra Område Nord. 

 
Her kommer en rapport i fra område nord i forkant av Regionsmøtet Februar 2020. I 
området er pr. i dag 10 grupper i drift. Så det har vært en gruppe som ble lagt ned etter kort 
tids drift og dette var NA gruppen på Nesna.  

Det har vært 2 områdemøter siden sist Regionsmøte  og jeg vil benytte anledningen til å 
referere oppmøtet på disse møtene: 

Områdemøtet Fauske November 2019 Tilstede: 

Leder, Kasserer, Sekretær, 5 GSR`er, 1 vara GSR og 4 observatører 

Områdemøtet Tromsø Januar 2020 Tilstede: 

Leder, Kasserer, RKM, 4 GSR’er, 4 observatører 

Områdemøtene flyttes rundt i området og noen av deltagerne er med via nett. 

 

I området så hadde vi en Workshop holdt av FU i Oktober 2019, dette ble et veldig koselig og 
fint arrangement. Der læringskurven var «høy». Det deltok om lag 15 personer her i fra 6 
forskjellige grupper. Vi satser på å få til workshop i området også i 2020. 

Det er videre vedtatt at Område Nord sitt årlige «sommerkonvent» blir lagt til Løpsmarka 
skole ved Bodø 12 til 14 Juni. Så da står de klare til å ta i mot Regionen til å avholde sitt Juni 
møte der. Siden datoer for konventet sammenfaller med vår dato for Regionsmøtet.  Dette 
tror jeg blir fint. 

Det har også kommet i gang et OR-panel i området der OR leder i området holder tråden i 
arbeidet som gjøres av OR-representanter i området. De holder sine møter 1 gang i 
måneden og det skjer mye bra her. Det holdes møter i fengsel og andre offentlige instanser 
som NAV, Komunale tjenster og institusjoner. 

Det ble vedtatt på sist Områdemøte (Januar) og sende 20.000 kroner til Regionen.  

 

M.V.H 

RKM Område Nord NA 
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LEDER 

Regionen mangler leder 

 

 

NESTLEDER 

Ingen rapport 
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SEKRETÆR 

 
 

Rapport fra sekretær 
februar 2020 

 
Hei. 
 
Siden jeg ble valgt til sekretær i NA Regionen Norge i oktober 2019 så har jeg 
skrevet referat fra forrige møte, i tillegg har jeg laget dagsorden for 
februarmøtet og satt sammen samledokumentet med rapportene som har 
kommet inn. 
Jeg sjekker jevnlig mail og videresender det som skal sendes videre, og 
forsøker å svare på de relevante mailene som kommer inn. 
 
Jeg opplever det som ganske krevende at vi er så få som gjør tjeneste i 
tjenestekomiteen i regionen, i skrivende stund er vi kun nestleder, kasserer og 
sekretær.  
Dette bidrar til at tjenestebyrden går langt utover hva som er kravet til mitt 
verv. 
 
Håper at områdene tar et ansvar og oppfordrer sine medlemmer til å gjøre 
tjeneste i regionen, slik at vi alle kan tjene NA på en best mulig måte. 
 
 
I fellesskap 
Ole Gundval 
Sekretær 
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VARASEKRETÆR 

Regionen mangler varasekretær 
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KASSERER  

 

Rapport kasserer februar 2020 

 

Hei na venner! 

Jeg har jobbet med regnskap/resultat for 2019 

Har hørt med Litteraturkomiteen om regnskap fra dem,   

de skal ha møte 29.1 og vil ha med noen tall til møte i februar. 

 

Jeg har nullstilt underkomiteenes kontoer og utbetalt budsjettert beløp for 
2020. 

Vi har 174 000 på regionskontoen etter dette, og da skal det ikke sendes noe 
videre i år. 

 

Jeg godkjenner utbetalinger fortløpende hele tiden. 

 

Jeg har ordnet med vipps for Sørvis konferansen. 

 

Oppfordrer alle til å bruke Excel malen til budsjett og regnskap dette vil gjøre 
alt lettere og mer oversiktlig . 

 

Glad i dere 

Anders 

 

 

 



 

13 
 

VARAKASSERER 

Regionen mangler varakasserer 
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DELEGAT

 

 

Rapport fra delegatene til regionsmøte 8 februar 2020 

 

Siden forrige regionsmøte har vi deltatt på flere EDM zoom møter som har en sammenheng med 
agendaen til verdenskonferansen, samt et par zoom møter arrangert av NAWS. Vi har også svart på 
mail og videresendt mail fra andre regioner til vår region. Vi har vært i dialog med web komiteen slik 
at linker til litteraturundersøkelsen fra World Board og CAR (agendaen til verdenskonferansen) med 
mer er blitt lagt ut på vår hjemmeside. Forslagene til ønsket litteratur som er nevnt på 
litteraturundersøkelsen fra World Board kommer fra  innspill fra NA medlemmer, grupper, områder 
og regioner som World Board har laget en oversikt over. Alle NA medlemmer kan gå inn på linken til 
litteraturundersøkelsen og svare på denne.  

Vi har hatt dialog med andre delegater både i Europa og USA angående hvordan vi kan jobbe med 
agendaen til verdenskonferansen innad i vår region.  Vi skal også delta på en zoom workshop 2 
februar hvor alle regionene som har levert en sak (motion) til verdenskonferansen er invitert til å 
delta for å bli mer kjent med sakene på agendaen.  

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?  

Det norske fellesskapet som region har plass / deltar på verdenskonferansen og vi avgir vår 
stemme på verdenskonferansen til de ulike sakene uavhengig av EDM.  

Hotell og fly er bestilt til EDM i Istanbul i februar og til verdenskonferansen i USA. Regnskap for 2019 
er levert til kasserer i regionen.  

Vi jobber med å forberede en workshop knyttet til agendaen til verdenskonferansen i april/mai som 
vi skal holde på regionsmøte i februar og på servicekonferansen vi skal ha i mars.  

 

IKT  

 

Delegatene 
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VARA DELEGAT  

Se rapporten fra delegat 

 

2 VARA DELEGAT 

Se rapporten fra delegat 
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LEDER LITTERATURKOMITEEN 

 

	

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

litteratur@nanorge.org	

www.nanorge.org	

	
																																																																																																																																																																																				

24.01.20	
	
	
	
	
Litteraturkomiteen	selger	varer	i	nettbutikk	og	pakker	en	gang	pr.	uke.	Det	sendes	til	
grupper	i	NA	og	private	kunder.	I	nettbutikken	er	det	god	kommunikasjon	til	varelageret.	Så	
er	det	en	vare	som	mangler	i	varelageret	er	det	ikke	mulig	å	bestille	den.	Litteraturkomiteen	
streber	etter	å	ha	det	fleste	varer	tilgjengelig	til	en	hver	tid.	
	
Nå	det	kommer	til	daglig	drift	går	det	meste	som	det	skal.	Gode	rutiner	er	på	plass	og	
komiteens	medlemmer	gjør	en	god	tjeneste.	
	
Når	det	kommer	til	økonomi	så	går	det	som	forventet.	Ser	på	tallene	fra	2019	at	det	er	
utrolig	jevnt	med	tallene	fra	2018.	Kun	små	differanser.	Sender	med	to	vedlegg	med	
resultatrapport	og	balanserapport	pr.	24.01.20	
	
På	komité	møte	29.01.20	vil	vi	ta	stilling	til	hvor	mye	penger	vi	kan	overføre	regionen	før	
februar	møte.	
	
	
Når	det	kommer	til	verv	i	komitén		så	har	vi		mange	villige	tjenere	i	mange	verv.	Men	
mangler	fremdeles	kasserer	og	nestleder.	Håper	at	noen	snart	melder	seg	til	tjeneste.	
Komitén	håndterer	driften	ut	ifra	forutsetningene	på	best	mulig	måte.	Vi	jobber	stadig	for	å	
ha	en	god	enhet	og	god	gruppesamvittighet.		
	
	
Komiteen	har	møte	annenhver	mnd.	(Oddetall	mnd)	siste	onsdag	kl.	18		
i	Vestre	Strandgate	19a,	Kristiansand.	
	
	
	
	
	
	
I	fellesskap……….	
	
	
	
Jens	
Leder	
NA	Norges	Litteraturkomité	
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LEDER WEBKOMITEEN 

 

 Rapport fra webkomiteen til regionsmøtet februar 2020 
 
Webkomitéen består pr. dags dato av 5 personer og vi har ledig verv som leder, men 
ledervervet er norminert fra webkomiteen. 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 blitt anmodet av Regionen om å legge ut link på vår hjemmeside  til vår 
midlertidige FB-side. 

Saken har vært oppe til behandling i webkomiteen. Vårt dilemma ligger i våre 
retningslinjer som vektlegger anonymiteten. Viser til litteratur fra NAWS “Soscial 
media and our tradition”. Vi avventer derfor til Regionen har vedtatt at FB-siden blir 
permanent. Konstaterer at verken Sverige eller Danmark har link på sine 
hjemmesider til sine offisielle FB-sider. 
 

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

Vi har fått laget en videosnutt som bringer frem vårt budskap. Videoen har vi fått låne 
fra NA Sverige og er tilpasset NA Norge.  

Det var også ønske om å få en egen fane for “Profesjonelle” (offentligheten og 
behandlere) på hjemmesiden vår. Dette er gjort, men vi oppfordrer fremtidige OR-
komite/koordinator å supplere innholdet her. 

● Vi undersøker også om det lar seg gjøre å få kartvisning av møtesøk. 
 

● Speak. Vi har fått henvendelse fra NA-medlemmer om at de etterspør speak fra 
konventer og treff som holdes rundt i landet. Pr. i dag er det hovedsaklig fra OMSK,   
OØSK samt Regionen som legger ut speak. 

Vi ber Regionsmøtet om å oppfordre områdene og gruppene til å ta opp speak fra 
Konventer og treff og sende dem til webkomiteen for publisering. Da må de sørge for 
å ha tillatelse for publisering og det må være mP3-filer.  



 

20 
 

 

 

Et aspekt i dette er lagringsplass. Pr. i dag har vi ledig plass, men blir det stor pågang 
må vi eventuelt kjøpe mer plass. 

 
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 
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LEDER TELEFONKOMITEEN 

 

Referat Telefonkomiteen januar 2020 

1) Ledige verv: sekretær. 
2) Vi er så heldige og fått med oss Terje, fra NA Mandal Søndagsgruppa, som nestleder i 

komiteen, samt Bjørn Roar fra Larvik NA som FB-støttespiller.  
Vi vil etter hvert søke om økonomiske midler til nestleders deltakelse på regionsmøter. 

3) Telefonen blir i område Vest i 34 uker, fram til mai 2020. Håper at telefonen finner veien til 
område øst etterpå.  

4) 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 trenger også flere kvinnelige medlemmer.  

5) Vi minner også om TK’s prosedyre om at telefonvakter melder fra når telefon skrus på stadig 
viser sin hensikt. Flere medlemmer har takket for at denne prosedyren finnes. 

6) Av sikkerhetsgrunner oppfordres 12trinnsfrivillige til ikke å gjøre møtefølge alene. 
7) Regnskap for 2019 er levert, og budsjett for 2020 innvilget. 
8) Statistikk over henvendelser 2019 er publisert  
9) Telefonkomiteens overgang til smarttelefoner, med 12trinnsfrivilliglista online, har gått 

relativt smertefritt.  
10) Telefonkomiteen har, etter forrige regionsmøte, opprettet en regional facebook-side. Her har 

vi postet kontaktinformasjon, samt noen sitater fra vår litteratur. Sitater vi anser å være 
beskrivende, enkle, forståelige, «lett spiselige», og uten grunnlag for provokasjon. 
Vi har mottatt utallige positive tilbakemeldinger fra medlemmer ang opprettelsen, samt tre 
fra bekymrede medlemmer: 

x En artikkel fra 2012, laget av NRK, ble lagt ut. Den lå ute på internett og den ble publisert på 
vår FBside. Et medlem som var med i den artikkelen opplevde nå at artikkelen ikke var 
tilstrekkelig anonymisert, og den ble derfor fjernet fra vår side. Medlemmet ble anbefalt å 
kontakte NRK for å evt få slettet artikkelen fullstendig.  

x Et medlem ringte leder for å meddele sin frustrasjon om NA, FB og tradisjonsbrudd ang 
reklame på «vår» FBside. Ønsket at undertegnede skulle ta ned siden med det samme pga 
alvorlighetsgraden av bruddet. Undertegnede takket for innspill, men ba medlemmet ta 
dette riktig vei - dvs gjennom strukturen. 

x En melding der et medlem vill gjøre oppmerksom på tradisjonsbrudd knyttet til NA, FB og 
reklame på «vår» FBside. 

 

TK har ikke klart å ta bort kommentarfeltet, men vi kan slette fortløpende. Dette har 
fremdeles ikke vært nødvendig. 

 
Se telefonkomiteens statistikk av henvendelser 2019 for nærmere info. Denne opprettelsen 
skal vurderes ved regionsmøtet i februar 2020. 
 
Telefonkomiteen ser ingen grunn til å legge ned siden, men heller øke aktiviteten og kanskje 
også bruke noen kroner på promotering.  
 

11) Neste TK-møte blir 28. mars kl 14.30. Hjertelig velkommen for deltakelse - både som 
nominert til verv og observatør.  

IKT Telefonkomiteen 
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    Loggskjema for telefontjenesten NA Norge 2019    
UKE HVEM ER INNRINGEREN? HVOR HØRTE DU OM NA? HVA ER BEHOVET? FRA HVILKET OMRÅDE? 
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Med unntak av enkelte forglemmelser har NA Norges informasjonstelefon vært operativ ukentlig fra mandag – fredag 17.00 – 19.00. 

I år mottok vi 141 innringere i motsetning til fjorårets 126 innringere. Dvs en liten økning. 94 av innringerne var rusavhengige og 24 av dem allerede NA-
medlemmer.  

Årets registeringer viser at de fleste av innringerne har hørt om NA via NA- medlemmer (20 stk). Ellers er det i hovedsak fra profesjonelle (15 stk) og 
internett (13 stk). 

Behovene til innringerne er hovedsakelig møteinfo (65 stk) og generell info (29 stk).  
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39 innringere benyttet vårt tilbud om å bli ringt opp av en 12trinnsfrivillig for møtefølge. Dette er 13 flere enn i 2018. 

 

Henvendelser på epost: 

I 2018 mottok Telefonkomiteen henvendelser fra 84 nykommere, 48 medlemmer, 24 eposter fra det offentlige og 4 fra pårørende. 

I 2019 har Telefonkomiteen mottatt henvendelser fra 85 nykommere,39 medlemmer, 44 eposter fra det offentlige og 10 fra pårørende. 

Ellers vet vi at også webmaster@nanorge.org har mottatt både eposter og henvendelser gjennom kontaktskjema på NA Norge sin side, uten at de er blitt 

registrert på noen Web antar at det foreligger på ca. 5 - 10 henvendelser pr. mnd. Foruten om henvendelser av typen møteoppdateringer, 

arrangementshenvendelser og div. rapporter fra områder/regionen/komiteer.  

Telefonkomiteen foreslår at også disse epostene registreres slik at vi kan få et riktigere antall i vår statistikk. 

 

Facebook: 

Etter regionsmøtet i juli påtok telefonkomiteen seg oppgaven med å sjekke hvilke fordeler/ulemper med å ta i bruk facebook som informasjonsverktøy. 

Dette resulterte i at NA Norge 12. oktober 2019 stemte for å opprette en egen facebookside – for en prøveperiode 4 mnd.  

Siden oppstartsdatoen 12. oktober 2019 har vi 385 personer som liker denne siden, og 399 personer som følger vår side.  

Vi har mottatt 10 anmeldelser med høyeste skår.  

8 meldinger.  

Våre bilder og innlegg (tekst fra NA-litteratur) har hatt en rekkevidde på 397 – 1746 personer.  

Oppsummering: 

Telefonkomiteen har hatt en liten økning både på telefonsamtaler og epost-henvendelser, samt hatt ansvar for oppstart av Facebook-side.  

Bak tallene er det mennesker. Vi vet at rusavhengige som lider vet mer om Anonyme Narkomane, og også har funnet veien til NA-møter gjennom 

Telefonkomiteens tjenester. 39 nykommere benyttet seg av vårt tilbud om å bli ringt opp av en 12trinnsfrivillig for møtefølge. 85 nykommere henvendte seg 

til oss på epost. 8 henvendelser på FB. 

Tusen takk til alle som har bidratt med tjeneste i telefonkomiteens arbeid i 2019. Det virker! 
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LEDER OVERSETTELSESKOMITEEN 

 

 

 
 

  Oversettelseskomiteens rapport til regionsmøtet februar 2020 
 
LEDER OVERSETTELSESKOMITEEN 
 
Vi har nå endelig fått brosjyren Anonyme Narkomane og personer som mottar legemiddelassistert 
behanling trykket. Mottok 5 eks av den svenske oversettelsen i posten og håper jeg mottar den norske 
før regionsmøtet. 
 
Vi har også oversatt noe work shop materiale for FU og vil fortsette med dette på forespørsel. 
 
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». 
 
Fremdrift:  
Arbeidet med brosjyren konsensius basert beslutningstaking, KBT (CBDM) nærmer seg slutten. 
Arbeidet med oversettelse Guiding Principles er i gang. Dette er et stort arbeid som vil ta ca 1 1/2 år. 
Vi har to medlemmer som arbeider med dette. 
Arbeidet med Revidering av Det virker, hvordan og hvorfor går sin gang.  
Anonyme Narkomane og: Personer som mottar legemiddelassistert behandling (World Board Bulletin, 
WP) er nå ferdig trykt og publisert. Leder fikk 5 eks på svensk!!! Håper jeg får de på norsk til møtet. 
Revidering av 12 konsepter for NA service, har vært hos proofreader og blitt godkjent av OK. Ligger 
fortsatt 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       
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LEDER FELLESSKAPSUTVIKLING

 

 

Rapport fra FU til regionsmøte080220 
 
Rapport fra regionsmøte 121019 
Fu hadde en workshop på «Å tiltrekke medlemmer til service» 
hele regionskomiteen deltok i workshoppen, som besto av 4 grupper med ca 5 medlemmer på hver 
gruppe. Engasjementet var flott og resultatet av workshopen kommer med referatet. 
 
Rapport fra Læredag i Mo I Rana 191019 
Det var medlemmer fra: Mo I Rana, Fauske, Bodø, Namskogan, Tromsø, Evenskjær og FU tilstede, 
tilsammen 15 medlemmer. Bortsett fra leder i FU, så var RKMen fra Område Nord tilstede, og 
assisterte meg med workshopene. 
Workshop 1 var på servicestrukturen, hvor en Power Point på strukturen ble gjennomgått. 
Medlemmene deltok med kommentarer og spørsmål, og det ble en veldig «livat» workshop, med 
stort engasjement. 
Workshop nr 2 var: 7 tradisjonen. Her delte RKMen fra Tromsø om sine erfaringer med 7 
tradisjonen, og så ble det delt ut spørsmål til alt i alt 3 arbeidsgrupper.. Flott engasjement også her. 
Neste post var elggryte, og en elg som gikk over veien oppe i lia måtte bøte med livet, så at vi andre 
kunne storkose oss med herlig gryte. 
Et medlem fra Evenskjær feiret bursdag, og det ble servert bursdagskake til «folket». 
Siste woorkshop var: Gruppesamvittighet, og her ble det også gitt ut spørsmål i arbeidsgrupper, med 
utgangspunkt i boken: «Guiding principles». Spørsmål på 7 tradisjonen ble også tatt ut  derfra. 
Workshopem ble asluttet med et flott speak. 
Alt i alt en flott tur, hvor deltagerene ga utrykk for stor takknemlighet over at FU tok turen (oppe i 
kulden).  Nydelig sted forresten, med majestetiske fjell. 
 
Rapport fra FU workshops i Område sør 1601119 
Tilstede: 19 stk var tilstede på et eller annet tidspumkt i løået av workshopen. 
Vi startet med en Power point på «Å tiltrekke medlemmer til service». Det var veldig godt 
engasjement, både gjennom visningen og i arbeidsgruppene, som fikk spørsmål de skulle besvare. 
Etter det så var det speak på service...veldig bra forresten. 
Den andre workshoppen jeg holdt var en H&I workshop, også i form av Power Point og spørsmål i 
grupper, og spørsmål i plenum. Også her var det veldig godt engasjement og en god stemning. 
Konklusjon: det føltes veldig bra å være invitert til å holde workshop i Område sør, og å kjenne på 
den gode stemningen og engasjementet. Og så fikk vi med oss 1 nytt pool medlem derfra 
På den negative siden, så opplever jeg det som slitsomt å holde workshops alene, da det har skjedd 
noen ganger, både pga kanselleringer og besparelse av penger. Jeg har fått hjelp av medlemmer til 
de praktiske tingene, men det fungerer ikke opptimalt. 
Har etter nøye overværelse besluttet å stille til gjenvalg for ett år, etter ønske fra nestleder, som 
ønsker lengre tid og mere opplæring som nestleder. 
 
I kjærlig tjeneste 
Monica 
Avtroppende leder FU 
 



 

26 
 

NESTLEDER FELLESSKAPSUTVIKLING 

 

Nominasjon til leder for å stille til gjenvalg. 
Jeg ble i oktober 2018 valgt inn i FU som nestleder. Dette vervet varer i 2 år. 
Jeg ønsker at leder får stille til gjenvalg for en 1 års periode slik at jeg får den 
opplærings perioden jeg stilte til. Dette er av viktighet for FU komiteen, da jeg 
ville stille mye tryggere i leder verv når den tid er moden. Jeg skal da også som 
leder lære opp en nestleder. Dette vil også være riktig for regionen da både leder 
vervet og nestleder vervet vil være ledige februar 2021. 
Jeg beklager at jeg ikke får være tilstede på neste regionsmøte grunnet reise i 
utlandet 
Ikt Nestleder FU Lena 
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LEDER SERVICEKONFEERANSEN 

Ingen rapport 

 

 

 

Samledokument er utarbeidet av sekretær 25.01.20.  

Oppdatert 30.01.20. 


