
 
 

Velkommen 
 
Presentasjonsrunde 
 
 
Leder       til stede 
Nestleder      - 
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    ikke til stede 
OØSK – Område Øst    RKM og 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 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    til stede 
Leder Servicekonferansen 2020   til stede 
 
Kandidater til valg     4 
Observatører     2 
 
 
 

Referat fra møtet i NA Regionen Norge 

13. juni 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 
 

-  Ingen kommentarer. 
 
Godkjennelse av agenda 
 

-  OØSK mener sak 6 bør ut til områdene, ellers godkjent.  
- RKM’ene har bestemt at vi går rett på valg + saker for å gjøre møtet 

effektivt. 
- Godkjent. 

 
 

RAPPORTER: 
 
Alle rapporter er å finne i vedlegget til Agenda 06.20,  
Samledokument 06.20 
 



VALG: 
 
B. Nestleder     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år)  

- ingen kandidater. 
D.  Vara Sekretær    (rusfri tid 3 år, varighet 2 år)  

- ingen kandidater. 
F.  Vara Kasserer    (rusfri tid 3 år, varighet 2 år)  

- ingen kandidater. 
G. Delegat     (rusfri tid 5 år, varighet 2 år)  

- avtroppende Vara Delegat stilte som kandidat, ble enstemmig valgt. 
Kommentarer:  
Det ble fra flere hold kommentert at det er ønskelig at kandidaten bør 
tone ned Facebook-bruken, da dette kan fremstå som det representerer 
NA Norges syn i saker angående NAs anliggende.  
Enighet om at kandidaten ønsker å gjøre sitt beste for NA Norge. 

H. Vara Delegat    (rusfri tid 4 år, varighet 2 år) 
-  avtroppende 2. Vara Delegat stilte som kandidat, ble enstemmig valgt. 
Kommentarer: 
Det ble stilt spørsmål om villigheten til vedkommende, dette ble raskt 
avklart. 

I. 2. Vara Delegat    (rusfri tid 2 år, varighet 2 år)  
- OØSK hadde én kandidat, ble enstemmig valgt. 
Kommentarer: 
Det ble kommentert at vedkommende kanskje burde gjort litt mer 
tjeneste før denne type tjeneste. Det ble dementert med at 
vedkommende hadde lang nok rusfri tid og nok av tjenestevillighet. 

K. Kasserer Litteraturkomiteen  (rusfri tid 4 år, varighet 2 år) 
 - ingen kandidater. 
L. Leder Oversettelseskomiteen  (rusfri tid 3 år, varighet 2 år)  

- Nestleder stilte som kandidat, ble enstemmig valgt. 
Kommentarer: 
Kommentarer om at vedkommende kunne ta på seg mye tjeneste, men 
full enighet om at kandidaten gjør en knallgod tjeneste. 

R. Leder ECCNA    (rusfri tid 3 år, varighet 2 år)  
- ingen kandidater. 

S. OR koordinator    (rusfri tid 3 år, varighet 2 år)  
- ingen kandidater. 

T. OR koordinator    (rusfri tid 3 år, varighet 2 år)  
- ingen kandidater. 

 



SAKER: 
 

1. Prøveperioden på NA Norges Facebookside er over.  
 
Nå har vi hatt to prøveperioder på til sammen åtte mnd.  
Områdene må ta en avgjørelse på om den skal forbli som den er, 
forandres/forbedres, eller fjernes. 
 
Kommentarer 
OSSK: Vil ha en forbedring av siden og minner om at tradisjoner og 
konseptene skal følges, dette ble vedtatt da vi bestemte å prøve å ha 
denne siden. 
OMSK: Ønsker å berømme telefonkomiteen for arbeidet. Vil ha 
avstemming og legge saken bak oss. 
OØSK: Vi er enige med område midt i denne saken. Ønsker denne siden. 
OØSKII: Ser OSSK sine argumenter, men er for at vi skal følge med i tiden. 
ONSK: Ser at andre regioner gjør det samme. 
 
Beslutning 
OSSK imot, resten er for.  
Vedtatt. 
 
 

2. 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) 
 
Kommentarer 
OSSK: Ber om at sak 2 og 3 går videre til neste regionsmøte, slik at 
områdene får diskutert dette. 
OØSKII: Ser viktigheten av at disse sakene (sak 2 og 3) kommer opp. 
Berømmer OSSK for å fremme disse sakene. 
OMSK: Ønsker disse sakene videre til neste møte. 
ONSK: Har ikke fått sett på disse sakene. 
Delegat: Støtter at delegatene skal være transparente i avgjørelser de 
tar. Ønsker bedre kontakt med RKM’ene i regionen. 



Vara Delegat: Ønsker bedre kommunikasjon med RKM’ene i forhold til 
CAR etc. 
 
Beslutning 
Videre til Regionsmøtet i oktober. 
 

 
3. 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) 
 
Beslutning 
Videre til Regionsmøtet i oktober. 
 

 
4. Sak angående den norske Facebooksiden Anonyme Narkomane Norge. 

 
Dette er punkter vi mener må utbedres dersom vi skal kunne 
opprettholde Facebooksiden.  
(sak fra OSSK) 
Se vedlegg. 
 
Beslutning 
Leder i NA Regionen Norge mente denne saken ikke var relevant lenger 
pga vedtaket av sak 1. 
 

 
5. Sak til regionen, til gruppene, om endring av telefontjenestens 

nåværende system: 
 
Vi (Telefonkomiteen) har, igjen, undersøkt muligheten for å endre 
nåværende systemer og åpningstider. Resultatet av undersøkelsen 
blant våre telefonvakter viste en tjenestevillighet som gjør en endring 
realistisk. 
Alternativet som stod tydeligst fram var en «sløyfe-ordning» der det 



knyttes sammen eksempelvis 5-10 medlemmer i en sløyfe. Da brukes 
private telefoner, og det vil vises på den private telefon at det er NA 
som kontaktes (slik at du vet når du skal svare på NA-måten). 
Da vil telefonen ringe 4 ring hos et medlem, og hvis anropet ikke blir 
svart blir den koblet videre til neste osv.  Slik fortsetter anropet 
gjennom hele sløyfen. 
 
25 medlemmer var villige til å delta i en slik «sløyfe-ordning». Disse 
medlemmene er også villig til å utvide åpningstidene drastisk, og ha en 
åpningstid som spenner fra morgen til kveld. Spesifikt tidspunkt er ikke 
fastsatt. 
Dette betyr at vi kan opprette 3 «sløyfer», som eksempelvis har vakt 2-
3 måneder hver. 
 
Prisen på en slik ordning hos Telia, der vi er kunde nå: 
99kr i mnd for NA-nr 
39kr i mnd pr tjenestevillig (om Teliakunde) 
79kr i mnd pr tjenestevillig (om kunde i et annet telefonselskap) 
 
Totalkostnad: hvis sløyfa inneholder 10 nr vil dette minimum koste 
489kr i mnd, og maks 889kr mnd 
Endringen betyr å legge ned dagens system fullstendig. 
Men også raskt kunne ta det i bruk igjen om endringen ikke skulle 
fungere. 
(sak fra Telefonkomiteen) 
 
Kommentarer 
OMSK: Berømmer telefonkomiteen for denne saken. For. 
OSSK: Kudos til telefonkomiteen. For. 
OØSK: For. 
ONSK: Kjempejobb. For. 
OØSKII: Spørsmål ang hvor stor kostnaden blir?  
Leder Telefonkomiteen: Kan bli dyrere enn det er nå. 
Leder Servicekonferansen: Vet om at det finnes gode webløsninger til en 
billig penge, som brukes av andre land. 
Leder Oversettelseskomiteen: Foreslår å ikke bruke gratisløsninger. 
 
Beslutning 
Alle områdene for. 
Vedtatt. 



6. Skal vi sende penger videre? 
 
NA på verdensbasis er hardt rammet økonomisk av pandemien. Vi har 
mulighet til å sende noe. 
 
Kommentarer: 
OØSK: Påpeker at vi har et vedtak allerede, da må dette vedtaket gjøres 
om på. 
OMSK: Er til dels enige, men grupper i Norge bør hjelpes først. Er for å 
sende penger videre hvis vi har noe til overs. 
Leder FU: World Service trenger hjelp, de ber om hjelp. Synes det bør bli 
gitt en dispensasjon til dette formålet. 
Delegat: WS koster penger, og de trenger penger til utgifter. Synes det er 
flaut at vi ikke bidrar. 
OØSKII: Ønsker å vite mer om hva pengene er tiltenkt. Vi bør se på 
utgiftene i NA i helhet. Bør kanskje vurdere hvordan vi bruker pengene i 
strukturen. Litteraturen vår er dyr, vi er dårlige til å gi 7. tradisjon. 
Vara Delegat: Viser til det som er blitt sagt. Ønsker at vi skal ha 
nettmøter i regionen, minst to nettmøter i året for at vi skal spare 
penger. 
OØSK: Område øst har lite penger, har kanskje ikke råd til å holde 
konvent til høsten. 
OØSKII: Mange grupper i Norge sliter, pengene bør gå denne veien. 
Ingen vedtak bør gjøres i dag. Det har ikke vært drift i møtene her til 
lands, så derfor har ikke gruppene penger. 
Kasserer: 243 000,- i kassabeholdning, foreslår å sende videre 50 000,- til 
NAWS. Er imot å sende penger oppover i strukturen. 
Vara Delegat: Ser ikke i referatene fra områdene at gruppene sliter. 
Leder FU: Har ikke brukt penger fra komiteen pga covid-19. 
OØSKII: Vi må ikke gå på en smell for neste år. 
OØSK: Hvis komiteene sender tilbake penger til regionen, og at bufferen 
går over, så kan vi sende videre penger. 
OSSK: Vi er villige til å sende videre det som er over 250 000,- 
 
Beslutning 
OMSK for, alle andre imot.  
Ikke vedtatt. 

 
 
 



Eventuelt: 
 

7. Kasserer har fått spørsmål fra ei online-kvinnegruppe om å opprette 
konto under NA Regionen Norge 
(sak fra kasserer) 
 
Kommentarer 
Nestleder FU: Ønsker en konto til et onlinemøte kvinnemøte under NA 
Regionen Norge. Det eneste vi vil gjøre er å sende penger videre. Bruker 
en privat konto inntil videre. 
Nestleder Telefonkomiteen: Synes da at det er naturlig å henvende seg 
til et område. 
OØSK: Har diskutert om det er behov for et digitalt område. 
Kasserer: Hvordan skal dere rapportere til regionen i tilfelle? 
OØSKII: Stiller spørsmål til dette. Foreslår at de kan opprette et eget 
digitalt område. Definerer det ikke som en NA-gruppe slik det blir 
fremstilt her. Vi savner tilleggsinformasjon. 
Sekretær: Minner om at nestleder i FU ikke skal stille her på dette 
regionsmøtet med flere hatter. Vi skal representere og uttale oss for det 
tjenestevervet vi har. 
Leder Webkomiteen: Synes det er mest naturlig å følge strukturen. 
Andre digitale møter har valgt å opprette møter via et område. 
Leder FU: Dette er ganske nytt. Veien blir til mens vi går, ber om at vi 
praktiserer et åpent sinn i nye saker. 
OØSK: Oppfordrer dem til å be om tilhørighet til et område. 
 
Beslutning 
Denne online-kvinnegruppen ber område øst (OØSK) om konto. 
 

Tre saker fra webkomiteen: 

8. Vi har lagt til en ny søkefunksjon under fanen "Finn et NA-møte". Der 
kan man nå få resultatet av møtesøket vist i kart. Et fint supplement 
når man er ukjent og ønsker å finne et møte i nærheten av der man 
befinner seg. 

9. Vi har laget ett forslag til retningslinjer for oppstart av ordinære møter 
og lagt ut på hjemmesiden vår. Det blir også lagt ved retur-epost til de 
møtene som åpner igjen + link til FHI. 

10.Vi ber om at RKM-ene videreformidler beskjed til områdene/gruppene 
om å sjekke at informasjon om midlertidig stengte møter, som nå er 



åpnet, stemmer overens med informasjon om møtene på hjemmesiden 
vår. Gruppene kan sende beskjed til webmaster@nanorge.org hvis det 
er informasjon som ikke stemmer. 

Kommentarer: 
Leder Web: Disse sakene er til informasjon til RKM’ene og områdene. 
 

11.Er det riktig av OMSK å opprette en digital online-plattform?             
(sak fra OMSK) 

Kommentarer             
OØSKII: Har opprettet dette, og deler gjerne sin erfaring med OMSK. 
Nestleder Webkomiteen: Online-møter har kanskje vist at vi ikke er helt 
oppdaterte på digitale verktøy.                      
Leder Webkomiteen: Viser til NA Innlandet som har et 24-timers åpent 
cofferoom.              
Delegat: Kan det være en sak fra regionen om å opprette et digitalt 
område? Og hvordan skal dette fungere?           
OØSK: Skal vi opprette et digitalt område + en sak til.           
OSSK: Kanskje opprette en ad-hoc komite til disse formålene.  

Beslutning                  
Ingen beslutning tatt. 

Sluttkommentarer: 

Leder Telefonkomiteen: Hvor hører Facebook-siden til i tjenesteveien? 

Delegat: Takker for tiden i regionen. Synes tjenesten har vært givende 
og interessant, og takker for tilliten. 

RKM OØSK: Takker for seg. 

Leder Telefonkomiteen: Oppfordrer til at alle opplyser om at 
telefonkomiteen trenger 12-trinnsfrivillige. 

RKM OSSK: Takker for seg. 

Sekretær: Vil vurdere å trekke seg fra vervet etter møtet i oktober hvis 
det ikke blir en endring i å bli pålagt mer enn tjenestebeskrivelsen 
tilsier. Tar betenkningstid fram til da. 



Saker til neste gang: 

 
1. 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) 
 

2. 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) 
 

3. Skal NA Norge opprette et digitalt område? 
 
 
 

 

Neste regionsmøte er i Oslo 
10. oktober 2020 kl 11.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 Jonas 06.22 
H Vara Delegat 4 års rusfri tid 2 års varighet Trond 06.22 
I 2. Vara Delegat 2 års rusfri tid 2 års varighet John Inge 06.22  
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 Geir 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 oktober 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) 
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) 


