
Referat område møte 07.03.2020  

12:00-14:30 
 

Presentasjons runde av alle som var tilstede. 

Tilsted totalt: 14 Tilstede: 8 GSR.  

Leder, sekretær på telefon, vara sekretær.Vara RKM 

GSR Larvik, GSR RE, GSR mandagsgruppa Sandefjord, GSR NANO, GSR BØ, vara GSR Bø 

, GSR torsdag gruppa sandefjord, GSR søndags Porsgrunn, 

 

 Rapport fra leder:  

Søker etter nytt møtelokale, vanskelig da det ikke er tilgang på penger da det ikke er kasserer. Ønsket 

lokale er fortsatt under undersøkelse, venter på tilbakemelding fra styret. Problemer å logge inn i drop 

box, dropp box krerver 200 kr, eller fjerning av personer med tilgang. Leder har ikke tilgang på lap 

top, leder sender rapport til sekretær mail. Leder ønsker å få rapporter fra GSR på mail. Nye tilganger 

og innlogging på nåværende betrodde tjener får tilgang av tidligere kasserer. Leder og tidligere 

sekretær legger inn leder og åpner opp slik at dropp boks. Leder informerer at saker skal være sendt 

inn før den 15 i måneden, men forslag til senest 20 i måneden. Da er gruppesaksmøte og OR møtet 

holdt. Leder ønsker å få saker inn før den 20.  

Rapport RKM: Leser opp rapport fra regions møte Oslo, februar. (Se vedlegg) 

Rapport Sekretær/ vara sekretær 

Produsert møtereferat fra forrige område møte og dagsrapport. 

Rapporter fra samtlige GSRER  
 

GSR skien: 

En i gruppa er nominert til å bli OR Leder Nominert av hjemme gruppe. ar 16 år rusfri tid og gjort 

tidligere OR service. Ønsker å bringe budskapet og nå inn i institusjoner og fengsler. Trenger og 

ønsker innføring i vervet. Understrekes at det mangler midler til å gjøre service i OR. Det er ikke 

betalt husleie til møtelokale til OR. 



 

GSR Du Er Ikke Alene Gruppa Bø. 
Vi har ikke hatt GSR frem til nå. Vi har vært 5–18 personer på møtene den siste måneden. Vi 
har totalt 15532,22 kr og vurderer å sende penger til området. Vi har god tilfriskning. Vi 
benytter et system som fungerer godt når det gjelder tidsbruken/delingstiden. 
 
Rusfri tid for møteleder hos oss er 3mnd. Varighet er 1 mnd. 
Rusfri tid for kaffekoker er 6 mnd. Varighet er 1 mnd. 
 

GSR NANO. (NA Notodden) 

Notodden har 2 møter i uka, kl 1800 til 1930.  Har hatt det gående i over 10 år nå. 

Vi er 5 – 15 stk på tilfriskningsmøter, de fleste som er på tilfriskningsmøte deltar på gruppesaksmøte. 

Bra service villighet og bra atmosfære. 

Alltid besøk fra institusjon opp i fjellet. 

Har god økonomi. Velger å bruke 7.tradisjon til å subsidiere litteratur til nykommere 

GSR MANDAG SANDEFJORD.  

God tilfriskning, besøk av institusjon jevnlig, litt nykommere. Forsøker å ta imot godt, ca 15 stk jevnt 

med mennesker pr møte. Økonomi er ok, husleie og nøkkelringer er på plass. Ingen saker til området.  

GSR RE-COVERY. 

5 - 25 personer, masse fra institusjon. Deler ut Basic tekst til nykommere, planlegger event. Fint møte 

ønsker alle velkommen. Nykommer på første møte får Basic tekst.  

GSR Torsdag Sandefjord. 

CA 5-10 stk på møter. Husleie er betalt og det er bestilt litteratur, nøkkelringer er på plass.  

GSR Søndag Porsgrunn:  

Fin, stabil tilvekst. Oppleves som en gruppe med stort hjerte, tilfriskning som inkludere på utsiden av 

møtet. Undersøker om det skal være ok med hund. Sponsor i møteledernøkkelen. Vurderer å ha en 

veileder på markering rusfri tid. Økonomi skal være ok, gruppa har tillitt til kasserer. GSR vervet har 

vært uoversiktlig, ønsker å få innføringer og retningslinjer på vervet. Overlapping mellom vervene.  

GSR Larvik 

God økonomi, ny GSR. Alle verv er besatt. Kasserer må skiftes, da det ikke har vært oppmøte.  

10-20 per på møtene. Ny struktur og orden i vedtektene, med oversikt og innhold i de ulike vervene.  

3mnd kaffekoker, 6mnd møteleder. 



Valg:  
1. Nest leder 1 år rusfri tid og varighet:  

- Ingen villige 

2. Enstemmig vedtatt, leder i OR er valgt inn i området.  

3. Kasserer 

- Ingen villig  

4. Vara kassere  

- Ingen villige  

5. Leder aktivitetskomite  

- Ingen villige  

Ingen saker  
Eventuelt  

1.  Spørsmål til referat og hvor referatet skal være.  

2. Hvordan kan vi videreføre kasserer vervet til ny kasserer  

3. Ønske om å delegere to personer ansvar til møtelokale  

4. Rusfri tid i møteledervervet i ulike gruppe, ønske om å få opplyst og dele strukturen i vervet 

- GSR legger inn i rapport til neste område møte.  

5. Ny vurdering neste området møte.  

6. Møteleder har forslag til å finne møtelokale, tre villige.  

7. Forslag til å velge inn villig RMK som styremedlem, slik at RKM kan tilgang og midlertidig rolle 

som kasserer.  

8. Verv i region, Se NA web side. 

 

Budsjett området:  

Tidligere kasserer er fortsatt ansvarlig for økonomien i Området Øst 2 og er villig til å lære opp ny 

kasserer. Leder kan ikke gå inn å ta ut penger, når det er mangel på midler. Nåværende leder foreslår 

at vi får tilgang på økonomiske midler, slik at komiteene får mulighet til utføre oppdrag. Og midler til 

lokaler. Argument også at det skal være et økonomisk system som er i gang til fremtidig kasserer.  

- Innspill og forslag. Leder og sekretær får myndighet til tilgang til økonomiske midler for å få i 

gang.  



- Argument på at det ikke skal være en hvile pute og ikke blir valgt inn kasserer. Forslag på en 

bestemt tidsperiode.  

- Viktig å få nødvendige og praktiske midler til Området der det hører til.  

- Forslag om sekretær, RKM vara sekretær til å ta kasserer vervet i en gitt tidsperiode  

- Gir leder og sekretær en birolle som kasserer i 3mnd. 

- Endrer prokura ansvar til signaturrett.  

- Prokurist  

 

Leder og RKM gis tillitt til å være kasser.  Ordlyd tekst:  
 

Vedtakstekst til midliertidlig kasserer rolle 

«Leder og RKM gis tillit til å være kasserer(e) som birolle i en tidsbegrenset periode på inntil 3 mnd. 

med virkning fra dagens dato 3.07.2020.  

Birollene som kassererne skal vurderes på hvert områdemøte for å avgjøre om det er behov for å 

avgjøre om det er behov for å opprettholdelse av vedtaket i en 3 mnd. periode».  

● Leder er Bjørn Roar og RKM er Anders.  

Vedtakstekst prokuristrolle og signaturrett:  

«Prokuristrollen endres til signaturrett. Signaturretten gis til styreleder og i fellesskap til 1 

styremedlem» 

IKS vara sekretær. 

Neste område møte 04.04.2020  

 

 

 



Rapport fra Regionsmøte i Oslo, Februar. 
 
Sak som hadde gått videre fra sist handlet om NA Norge sin FB-side som 
et område hadde stemt imot og uttalt motstand mot iht til 12 Tradisjonen. 
Saken ble ikke avgjort denne gangen heller og går videre til neste. 
FB-siden står inntil videre. 
 
Områdene hadde tidligere blitt oppfordret til å diskutere innholdet i 
CAR2020 og et område hadde holdt en workshop med avstemninger fra 
GSRer. Ble holdt workshop for deltakerne på regionsmøtet. 
 
Saker som skulle opp, var løst i forkant av regionsmøtet.  
 

1. Midler til reklamefilm. Avgjort ved bruk av Sverige sin film, med 
norsk forteller. 

2. Ny fane på websiden, for profesjonelle. Avgjort i webkomiteen. Ute 
på siden vår. 

3. Større samarbeid mellom web og Telefon angående hendevendelser 
og statistikk. Komiteene ble gitt tillit til å håndtere dette selv.  

4. Litteraturkomiteen spør om tillatelse til å bruke regionen sin 
Vipps-tilgang. Enstemmig vedtatt. 

 
Valg: Leder ble valgt. Nestleder gikk til valg. 

En stilte til valg som vara-kasserer. Ikke valgt inn. 
Leder FO gikk til gjenvalg og fikk tillit til å ta et år, istedet for to. 

Dette for å fortsette å lære opp vara-leder. 
 
CAR2020. Ønske om å bruke tid på dette på neste områdemøte. Legger 
ved kopi av Svensk, og oversatt norsk versjon. 
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