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Retningslinjer for NA Norges Litteraturkomité. 
 
Innledning: 
Komiteen er en underkomité av NA Regionen Norge og svarer direkte til denne. 
Komiteen skal følge de åndelige prinsippene i NAs 12 trinn og 12 tradisjoner. Samt etterleve NAs 12 
konsepter for NA tjeneste. 
 
Formål: 
Komiteen skal tjene NA-gruppene i Norge med å bringe budskapet videre gjennom salg av litteratur 
og andre NA-produkter. Komiteen skal videre stå for utsendinger av startpakker til nye NA-grupper 
som faller inn under NA Regionen Norge. I tillegg skal komiteen bidra til å styrke økonomien til NA 
Regionen Norge. 
 
Sammensetning: 
Komiteen består av en Leder og en Kasserer som velges inn av NA Regionen Norge. I tillegg velger 
komiteen selv inn Nestleder, Varakasserer, Sekretær, Webshopansvarlig og Pakkeansvarlig. I tillegg til 
Pakkere. Komiteen vurderer behovet for antall pakkeansvarlige og organisering av pakkelag 
fortløpende for å ivareta de praktiske oppgavene. 
 

Verv Rusfri tid Varighet 

Leder Bestemmes av NA Regionen Norge Bestemmes av NA Regionen Norge 

Nestleder 3 år 2 år 

Kasserer Bestemmes av NA Regionen Norge Bestemmes av NA Regionen Norge 

Vara kasserer 3 år 2 år 

Sekretær 2 år 2 år 

Webshopansvarlig 3 år 2 år 

Pakkeansvarlig 2 år 1 år 

Pakker 90 dager 1 år 

 
 
Vervsbeskrivelser for Litteraturkomiteens betrodde tjenere: 
 
LEDER, velges av NA Regionen Norge. 
Er ansvarlig for å avgi rapport om deres aktivitet siden sist møte og planlagt aktivitet i neste periode. 
En periode er tiden mellom regionsmøtene. Dette gjøres ved hvert regulære 
regionsservicekomitémøte. Er ansvarlig for å presentere et budsjett for deres tjenesteområde til 
kasserer før det behandles under et regulært regionsservicekomitémøte. Skal være tilgjengelig som 
informasjonsressurs for områdenes underkomiteer ved behov. Skal ved forespørsel fra NA Regionen 
Norge, og minst en gang per år, sette opp en oversikt over hva deres respektive 
underkomiteer/tjenesteområder skal arbeide med utover det neste året. Denne oversikten skal 
presenteres for og godkjennes av NA Regionen Norge. Er ansvarlige for å holde lederen i 
regionsservicekomiteen underrettet om forestående valg innenfor deres tjenesteområde. Holde 
kasserer oppdatert ved hvert regionsmøte om regnskap i komiteen. 



 

 
• Tjene NA regionen Norge 
• Være bindeleddet mellom NA regionen Norge og Litteraturkomiteen. 
• Kommunisere og samarbeide med NA Regionen Norge og komiteens medlemmer. 
• Lede komiteens møter. 
• Lage dagsorden til komitémøter. 
• Svare på komiteens mail. 
• Sette seg inn i komiteens rutiner. 
• Bestille varer fra WSO ved behov. 
• Delta på NA Regionen Norges 3 årlige møter. 
• Lage budsjett for leder. 
• Sjekke postkassa regelmessig. 
• Lage rapport til NA regionen Norge 3 ganger i året. 

 
 
NESTLEDER, rusfri tid - 3 år, varighet - 1 år. 
Hovedansvaret til Nestleder er å bistå leder i dennes planlegging og gjennomføring av 
Litteraturkomiteens møter, og ta over leders ansvar i dennes fravær.  

 
KASSERER, velges av NA Regionen Norge. 
Kasserer i Litteraturkomiteen har ansvar for: 

• å føre regnskap ukentlig ved å benytte komiteens bokføringsprogram. Dette inkluderer 
fakturering, føring av bilag og beholdningsendringer, avstemminger og oppdatering av 
varebeholdning i forbindelse med varekjøp.  

• å gjennomføre vareopptelling ved årsskiftet, og ellers ved behov. 
• å betale komiteens regninger. Dette gjøres sammen med leder i komiteen. 
• å utarbeide årlig budsjett. 
• prissetting av artiklene i nettbutikken i henhold til vedtak gjort i regionen. 
• å kommunisere med pakkeansvarlig, særlig angående bestillinger som er betalt via 

bankoverføring. 
• å håndtere andre saker som naturlig faller inn under kasserers ansvarsområde. 

Fungerer som pakker ved behov. 
 

 

VARAKASSERER, rusfri tid - 3 år, varighet - 1 år. 
Varakasserer i Litteraturkomiteen skal bistå kasserer ved behov, og tre inn for kasserer ved dennes 
fravær. Varakasserer skal sette seg inn i kasserers ansvarsområder og utførelsen av disse. Fungerer 
som pakker ved behov. Ved betaling med kreditt-/debetkort trekker varakasserer summen i Nets- 
portalen når pakkeansvarlig bekrefter at varen er sendt. Ved enkelte tilfeller kan det også være 
nødvendig å tilbakeføre beløp hvis kunden er belastet med mer enn for eksempel reelle fraktutgifter. 
Varakasserer kommuniserer også med Nets ved behov. 

 

 
SEKRETÆR, rusfri tid - 2 år, varighet - 1 år. 
Sekretærens hovedansvar er å skrive tydelige og nøyaktige referater fra komiteens møter. 
Referatene klargjøres elektronisk og sendes til Litteraturkomiteens mail. Sekretæren har også 
ansvaret for å føre arkiv over tidligere referater, disse skal gjøres tilgjengelig på forespørsel. Fungerer 
også som pakker ved behov. 

 
WEBSHOPANSVARLIG, rusfri tid - 3 år, varighet - 1 år. 



 

Webshopansvarlig setter opp Webshop for brukervennlighet slik at den fungerer optimalt etter 
hensikten. Kategorier settes opp med tilhørende artikler med bilder (hvis mulig) og beskrivelse av 
artikler. Hvis mulig legges det også ut lenke til hvor dokumentet kan leses online.  

Forsiden i Webshop er forbeholdt informasjon om Litteraturkomiteen og bruk av shopen. 

Fraktmetoder og rater legges inn og oppdateres ved behov. 

Webshopansvarlig kan legge inn artikler i Visma eAccounting med varenummer, antall og kategori. 
(Priser fastsettes av komiteen, og legges inn av økonomiansvarlig). Ved fornying av varelager kan 
webshopansvarlig oppdatere varelageret med korrekt antall. 

 
PAKKEANSVARLIG, rusfri tid - 2 år, varighet - 1 år.  
Den Pakkeansvarliges ansvar er å legge til rette for at innkomne bestillinger som er betalt blir sendt 
ut i sin helhet til den rettmessige kunden innenfor rimelig tid spesifisert på komiteens hjemmeside. 
Den pakkeansvarlige har følgende oppgaver: 

• Oppdatere pakkere vedrørende pakketider. 
• Motta all kommunikasjon og alle bestillinger på mailkontoen ordre@nalitteratur.org 
• Ha oversikt over de bestillingene som kommer inn, og over hvilke som er betalt (enten med 

NETS eller via bankoverføring). Lesetilgang til Visma. 
• Skrive ut aktuelle bestillinger som er klar for pakking. 
• Pakkeansvarlig overlater opptelling av de forskjellige bestillingene og dobbelt sjekking av 

disse. Pakkerne legger artiklene oppi passende emballasje og veier den enkelte forsendelse.  
• Pakkeansvarlig setter porto på pakkene og ser til at dette gjøres til riktig adressat/bestiller. 

Og at frakten er ihht postens veiledende priser. 
• Ved behov legger pakkeansvarlig ut for porto som betales over postens nettjeneste. Dette 

avregnes månedlig med oppgjør, pakkeansvarlig kan be komiteen om en kassebeholdning til 
å dekke inn dette utlegget (pt. Kr 3 000.-) 

• Bestilling/ordrelappene for de ferdige pakkene som er klar for utsendelse skal pakkeansvarlig 
sørge for at havner i skuffen til kasserer. 

• Kvitteringer på alle utlegg med oversikt over summene skal sendes kasserer i egen 
forsendelse pr e-post for at gyldig tilbakeføring av midler skal gjennomføres. 

• Pakkeansvarlig har ansvaret for at pakkene blir innlevert postmottak i løpet av neste 
arbeidsdag. 

• Pakkeansvarlig skal opplyse webshopen etter at bestillinger gjennom NETS er sendt kunden 
slik at disse kan godkjennes og overføres litteraturkomiteens bankkonto. 

• Pakkeansvarlig skal organisere mailkontoen slik at man kan se hvilke bestillinger som er 
fullført, hvilke som er «slettet» og hvilke som står og venter enten på å bli sendt ut eller på 
en bekreftet innbetaling. 

• Klager og feilforsendelser/skader skal behandles raskt og effektivt. Dette gjøres fortløpende i 
samråd mellom to eller flere av følgende (avhengig av hvem det involverer) leder, kasserer, 
webansvarlig, pakkeansvarlig. Det skal alltid være med minimum et annet medlem i 
komiteen på kopi når det blir kommunisert ut av komiteen. 

• Pakkeansvarlig har ansvaret, sammen med de andre komitemedlemmene, for å følge med på 
når det er tid for å bestille inn nye varer.  

• Ta del i mottak utpakking og opptelling av innkomne varer og sjekke dette opp mot bestilte 
varer og inngående faktura. Avvik meldes til kasserer. Endret varelager innrapporteres til 
Kasserer og Webshopansvarlig.  

 

PAKKER, rusfri tid - 90 dager, varighet - 1 år.  
Pakkerens ansvar er å møte opp på avtalte pakketidspunkt for å pakke de bestillingene som er klare 
for utsendelse. Pakkeren har følgende oppgaver: 

• Ut fra et enkelt bestillingsskjema ta ut korrekte varer fra lageret og telle disse opp å legge 
dem klar for kontrolltelling. Kvittere på bestillingsskjema. 



 

• Foreta kontrolltelling der en annen pakker har lagt artiklene klar for dette. Kvittere på 
bestillingsskjema. 

• Etter at kontrolltelling er foretatt finne en passende emballasje å pakke artiklene oppi denne 
sammen med angreskjema. 

• Veie pakken/brevet å skrive vekta på bestillingsskjema. 
• Legge pakken på et egnet sted med medfølgende bestillingsskjema oppå pakken. 
• Være behjelpelig med innlevering av forsendelsene til postmottak. 

 
 
 
Møter i komiteen: 
 
Komiteen skal i utgangspunktet avholde ett møte annenhver måned. Dette kan justeres etter behov. 
 
Oppgaver: 
 
1. Sørge for å holde god oversikt over varebeholdning og verdier. 

 
2. Ha god oversikt på kjøp og salg som er foretatt samt komiteens økonomiske resultat. 
 
3. Sørge for at nye bestillinger blir foretatt slik at komitéen ikke går tom for varer. 
 
4. Sørge for innkjøp og se til at det blir holdt tilbake økonomiske midler til å drifte komitéen 

forsvarlig. 
 
5. Gi rapporter til NA Regionen Norge i forkant av de regionale møtene. 
 
6. Ha oppdaterte priser og antall varer i webshoppen og se til at webshoppen er oppe og går. 

 
7. Ta i mot bestillinger og sørge for oppfølging av disse gjennom følgende: 

A. Sørge for at bestillingen blir bekreftet betalt i henhold til valg i webshop. 
B. Pakke og frankere bestillingene, samt sende ut disse innenfor 14 dager etter bekreftet 

innbetaling. 
C. Etter evne søke å rette opp i feil i pakking og forsendelser uavhengig av hvor feilen måtte 

ligge. 
 

8. Videresende økonomisk overskudd 2-3 ganger i året til NA Regionen Norge. 
 
 
 
I fellesskap. 
 
Litteraturkomiteen. 
 


