
 

 

 

EVALUERING AV SERVICEKONFERANSEN 2020 - Informasjonskomitéen 

 

 
Det er 5 stk. komitémedlemmer som har fått besvare spørsmålene i denne rapporten. 
Informasjonskomitéen har imidlertid ikke avholdt noe formelt møte for å sammenstille 
denne evalueringen. 
 

 

1. Forberedelser.  
Leder: Jeg ble valgt inn på Servicekonferansens første komitémøte, 06.10.2019. Medlemmer 
til informasjonskomitéen ble rekruttert raskt og vi hadde vårt første møte 22.10.2019 med 6 
medlemmer tilstede. Allerede på vårt første møte valgte vi inn en nestleder og ble vi enige 
om 3 stk. logoforslag til konferansen. Vi opprettet også en Facebookgruppe for å enkelt nå ut 
med informasjon til NA-medlemmer samt skape engasjement og «blest» rundt 
Servicekonferansen. 
 
Vi presenterte logoforslag til hovedkomitéen og ett av forslagene ble enstemmig vedtatt. 
Uken etter laget vi en teaser og publiserte denne i alle tilgjengelige kanaler. I samarbeid med 
programkomitéen utarbeidet vi to forslag til invitasjon med tema. Det stod mellom «Gi det 
videre gjennom service» og «vår felles velferd gjennom service». Når program-
/hovedkomitéen var enige om hvilket tema som passet best ble invitasjon distribuert i alle 
tilgjengelige kanaler; Facebookgrupper, egen e-post til alle RKM-er, NA Norge, NA Sverige og 
NA Danmark sine hjemmesider samt na.org. Sammen med invitasjonen lagde vi også 
tillegget «greit å vite». Her samlet vi praktiske opplysninger om hvordan man kan komme 
seg til konferansen, overnattingsmuligheter, parkering etc. Både invitasjon og tillegget ble 
publisert på både Norsk og Engelsk.    
 
Det ble registrert et behov for å nå ut til enkeltmedlemmer med informasjon om hva 
Servicekonferansen faktisk er. Vi utformet skrivet «Hva er Servicekonferansen» som 
forklarer kort, men utfyllende, hva konferansen er og hvorfor den holdes. I samarbeid med 
sekretær i hovedkomitéen ligger denne nå tilgjengelig på nanorge.org.  
 
Jeg hadde ingen erfaring med bruk av Zoom som verktøy. Selv om jeg ble anbefalt å benytte 
dette av Leder for Servicekonferansen, hadde informasjonskomitéen 2 møter via 
Skype/Messenger før vi forstod at vi bør prøve noe annet. Zoom viste seg å være et meget 
godt verktøy og kunne tilby bedre lyd- og bildekvalitet. Vi har imidlertid brukt Messenger til 
skriftlig kommunikasjon mellom møtene. 
 
Komitéen presenterte 0,- i budsjett siden vi kunne benytte oss av materiell som tusjer og 
plakater fra tidligere arrangementer. Vi hadde heller ingen interne reiseutgifter siden vi 
benyttet oss av videokommunikasjon. 
 
Vi bestemte oss for at møtet vi avholdt 18.02.2020 skulle være det siste formelle møtet før 
konferansen, med mindre det oppstod noe prekært. Vi skulle likevel opprettholde 



 

 

 

kommunikasjon i Messengergruppen. Etter hastemøte i hovedkomitéen 09.03.2020 ble 
arrangementet dessverre avlyst etter anbefaling fra helsemyndigheter. 
 
Det er opprettet en Dropbox med alle dokumenter knyttet til vårt arbeid i komitéen. 
 
Komitémedlem 1: Fin gjeng som ble samlet i informasjonskomiteen. Erfaringsmessig når vi er 
endel medlemmer i en komite, så er det som regel en liten kjerne som bidrar mest, men jeg 
syns vi alle var med bra. Vi begynte tidlig med komitemøter på Skype og Messenger, men 
endte på Zoom som fungerer veldig bra. Godt intervall på møtene i starten, og så litt 
sjeldnere etter hvert som oppgavene vi fikk, og hadde, ble løst. 
 
 

2. Hva fikk vi til? 
Leder: Det var enkelt å engasjere medlemmer i komitéen og jeg forsøkte så godt jeg kunne å 
delegere arbeidsoppgaver og/eller inkludere hver og én i forskjellige utførelser. Blant annet 
fikk 2 medlemmer hovedansvar for å engasjere i Facebookgruppen, et annet medlem bisto i 
utforming av teaser/invitasjon og et annet medlem fikk oppgaven med å se på om vi kunne 
invitere utenforstående til konferansen – for å nevne noe. Jeg opplevde også at vi klarte å 
kommunisere godt med hverandre både på komitémøtene og imellom møtene. Jeg 
bestrebet meg også på å informere skriftlig fra alle hovedkomitémøtene. 
 
Siden informasjonskomitéen har lite arbeidspress i tiden etter at invitasjon er sendt ut til 
selve konferansen skal avholdes var vi på tilbudssiden ovenfor de andre komitéene. Vi hjalp 
blant annet programkomitéen med å designe programmet og bistod leder for Mat & Kafé til 
å skaffe servicevillige. Jeg synes det er viktig og fint at vi er fleksible og ikke rigide når det 
kommer til å hjelpe hverandre innad i komitéen. 
 
Kommunikasjon på tvers av oss komitéledere/administrative tjenere har også vært 
upåklagelig. Det var lurt med en egen plattform der vi i hovedkomitéen kunne fatte raske 
beslutninger, stille spørsmål og komme med informasjon mellom de planlagte møtene. 
 
Nestleder: Jeg syntes leder har vært flink å inkludere alle og informert godt underveis. Det 
har vært supert at folk har kunne vært med via video på møtene. Det var en fin ting å legge 
ut litt forskjellig på Facebooksiden for å holde liv i den, og det så ut som det engasjerte 
mange. Syntes også komiteen var flink å få ut informasjon rundt om. 
 
Komitémedlem 1: Godt samarbeid generelt. Leder var godt oppdatert i forhold til andre 
komiteer, og deltok på møtene i hovedkomiteen for info og oppdatering. Leder var også 
veldig bra på å fordele og delegere oppgaver innad i komitéen. Bra og viktig inkludering. 
Følte vi løste oppgavene våre fortløpende og greit. Leder tilbød seg også å hjelpe til i andre 
komitéer når vi hadde lite oppgaver, noe vi også gjorde. Alt i alt en god komité med effektiv 
og god gjennomføringsevne. 
 
Komitémedlem 2: Opplevde god informasjonsflyt både innad i informasjonskomitéen og på 
tvers av underkomitéene, samt hovedkomitéen. Dette gjorde det lett å holde seg oppdatert 



 

 

 

på fremdriften underveis. Gruppesamvittigheten ble ivaretatt i form av at alle fikk komme 
med innspill og bli hørt. Brukte også tidligere erfaringer fra andre Servicekonferanser.  
 
 

3. Hva kunne vi gjort annerledes? 
Leder: Jeg tror alle Informasjonskomitéen i denne prosessen har gjort så godt vi kan. Og jeg 
er ikke sikker på om det er så mye vi kunne gjort annerledes. 
 
Komitémedlem 1: Ikke så mye her. Vi hadde kontroll på forberedelser. Som f.eks. når de 
forskjellige medlemmene skulle ankomme Servicekonferansen, på oppgaver og nødvendig 
materiell. Og så hadde vi roen på at vi fikset tingene når vi kom, og underveis. Noe vi alltid 
gjør. 
 
Komitémedlem 2: Personlig kunne jeg vært mer delaktig og tatt mer initiativ. 
 
 

4. Andre erfaringer. 
Leder: Vi opplevde kritikk fra enkelte medlemmer på våre første innlegg i Facebookgruppen. 
Konstruktiv kritikk eller spørsmål er alltid kjærkomment, men jeg synes kritikken kunne vært 
tatt med opp i informasjons- eller hovedkomitéen direkte – uten å oppfordre til debatt på 
Facebook. Jeg kontaktet Leder for Servicekonferansen og ble møtt med forståelse på 
problemstillingen. Dette ble så tatt videre med dem det gjaldt, og saken løste seg. Når 
konferansen med konsensus ble avlyst etter anbefaling fra bydelsoverlegen, med tanke på 
smittefare, la Nestleder for hovedkomitéen ut en kunngjøring på vegne av Leder. Da kom det 
en ny kommentar fra et medlem av en underkomité der vedkommende offisielt ikke støtter 
komitéens beslutning. Jeg svarte utfyllende og forhåpentligvis forklarende, men jeg synes 
det er dårlig stil at vi kritiserer vår egen komité på Facebook. Det kan være viktig å ha med 
seg videre at vi alltid bør være kjærlig med hverandre i service og være tro mot beslutninger 
fattet med gruppesamvittighet - selv om vi ikke alltid er enige.  
 
Jeg må si at jeg ble meget imponert over Innkvarteringskomitéen som lå hestehoder foran 
oss andre. Underkomitéen deres hadde vært i kontakt med bydelsoverlegen med tanke på 
Covid-19 og smittefare. Dette ble gjort før mange i det hele tatt oppfattet situasjonen som 
prekær. Så honnør til Innkvartering (og til oss i NA) som har hatt svært kompetente 
medlemmer i tjeneste og at vi klarer å hele tiden ligge hakket foran. 
 
Nestleder: Jeg håper ikke arbeidet vi har gjort er forgjeves, men at det kan bli gjort nytte av 
ved en senere anledning. 
 
Komitémedlem 1: Føler jeg har oppsummert over. Trist at vi ikke fikk til Servicekonferansen i 
år. Sånn ble det dessverre, men vi kommer sterkt tilbake. Fint at vi allikevel evaluerer 
komitéarbeidet. 
 



 

 

 

Komitémedlem 2: Som medansvarlig for Facebookgruppen var det trist og ubehagelig å se at 
erfarne NA-medlemmer skapte debatt rundt avgjørelsene som ble tatt. Dette var knyttet til 
postede innlegg som var ment for å skape interesse og engasjement til Servicekonferansen.  
 
Komitémedlem 3: Jeg synes Zoom-møter var veldig fint. Det gjorde det mye lettere for meg å 
delta og være med. Det gjorde det også lettere å være i komité med andre geografisk langt 
unna. Jeg gjorde ikke mye service følte jeg, men fikk gjøre litt gjennom å publisere saker på 
veggen på arrangementet. Dette skapte positiv oppmerksomhet rundt både NA, service og 
oss som komité. Det var kjekt med bruk av sosiale medier. Og zoom fikk vi veldig fort bruk 
for straks etter, under covid-19. 
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