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OMRÅDE ØST 2 

Ingen rapport 
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OMRÅDE NORD 
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LEDER 

 

Rapport fra leder. 
 
 
Det er spesielle tider for oss alle, og jeg tror jeg snakker for 
oss  alle når jeg sier at jeg gleder meg til alt vender tilbake til 
det  normale. Når dette skjer vet ennå ingen, men møtene begynner 
i  skrivende stund å åpnes litt etter litt. Jeg vil berømme 
alle  medlemmer som har snudd seg raskt om å fått til alternative 
møter på  nett. Mange sier også at de ønsker at disse møtene vil 
kunne fortsette  etter at pandemien er over og jeg tror nok at noen 
av disse er kommet  for å bli, Ingenting er bedre enn at vi utvider 
nedslagsfeltet vårt. 
Konventer er avlyst, camper er avlyst, og sommeren ser for de 
fleste  av oss annerledes uten planlagt, og normalt. Ble dessverre 
ikke noen  tur til vakre Bodø, men vi får i alle fall møtes på nett 
til neste møte. 
 Vi som administrative tjenere har møttes online flere ganger og 
jeg  har også snakket med alle RKMene på tlf. Etter dette blir det 
bestemt  at vi gjennomfører møtet til samme tid, dog ikke sammen 
sted. 
Ser frem til å se dere alle på zoom. 
 
i kjærlig service Bjørnar 
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NESTLEDER 

Ingen rapport 
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SEKRETÆR 
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VARASEKRETÆR 

Ingen rapport 
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KASSERER  

 

Rapport	kasserer	juni	2020	
	
	
Hei,	jeg	har	nullstilt	kontoer	og	betalt	ut	budsjett	for	i	år	til	
underkomiteer.	Delegater	og	tjenestekomite	betales	
underveis.		
Vi	har	ikke	sendt	noe	videre	i	strukturen	da	vi	ikke	hadde	
over	250000	på	konto.	Jeg	har	en	sak	på	om	vi	skal	sende	
noe	videre	allikevel.	
Jeg	godkjenner	utbetalinger.	
Jeg	har	deltatt	på	skypemøter	med	tjenestekomiteen	for	å	
holde	oss	oppdatert	og	planlegge	regionsmøte.	
	
Ser	fram	til	å	møte	dere	på	digital	plattform	denne	gang.	
	
Iks	kasserer	
Klæm	Anders	
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VARAKASSERER 

Ingen rapport 
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DELEGAT 
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VARA DELEGAT  

Se rapporten fra delegat 

2 VARA DELEGAT 

Se rapporten fra delegat 
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LEDER LITTERATURKOMITEEN 
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LEDER WEBKOMITEEN 

Rapport fra Webkomitéen ^l Regionmøte juni 2020 

Webkomitéen består pr. dags dato av 6 personer og alle verv er besaC. De fleste som gjør tjeneste, 
har lang fartsJd i komitéen, så daglig service gjøres innen rammene vi har for svarJd og informaJve 
Jlbakemeldinger. Vi ønsker gjerne flere servicevillige i komitéen. 

Den daglige service går ut på å driNe og oppdatere neCsiden, 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 
uproblemaJsk å dekke for komitémedlemmer som ikke har mulighet for å uRøre service grunnet 
andre årsaker. 

Webkomitémøtene avholdes månedlig via videokonferanse. Vi er også behjelpelig med å seCe opp 
videokonferanseløsninger for andre grupper eller komiteer hvis deCe skulle være ønskelig. Vi synes 
deCe er en god løsning, spesielt når det er liC avstand mellom medlemmer som skal møtes, da det 
sparer NA for utgiNer Jl kjøring. 

Vi har moCaC henvendelser fra medlemmer, lest rapporter og diskutert det som angår Webkomitéen. 
Her er våre kommentarer/synspunkter: 

● I begynnelsen av mars eksploderte det med henvendelser fra grupper som midlerJdig måCe 
stenge p.g.a. Koronaviruset. Det ble en hekJsk periode med mange endringer i møteinfoen Jl 
gruppene, og eCerhvert informere om stadig nye online-møter. ECer innspill fra delegatene 
og telefonkomiteen la vi ut informasjon om Koronaviruset, mulighetene for neCmøter og 
laget en funksjon slik at det ble mulig å søke direkte på "neCmøter" under fanen "Finn et NA-
møte". Selv om det var en hekJsk periode, fikk vi uRørt oppdragene innenfor fristen vi har 
saC oss (svar innen 24-Jmer). 

● Vi har også lagt Jl en ny søkefunksjon under fanen "Finn et NA-møte". Der kan man nå få 
resultatet av møtesøket vist i kart. Det har dukket opp noen barnesykdommer men vi 
forsøker å reCe disse fortløpende eCerhvert som de dukker opp. Et fint supplement når man 
er ukjent og ønsker å finne et møte i nærheten av der man befinner seg. 

● Vi jobber også med å Jlpasse møtesøket Jl de nye fylkene. I Jllegg er resultatet av møtesøk 
nå også sortert kronologisk eCer møteJdspunkt. 

● Vi har laget eC forslag Jl retningslinjer for oppstart av ordinære møter og lagt ut på 
hjemmesiden vår. Det blir også lagt ved retur-epost Jl de møtene som åpner igjen + link Jl 
FHI. 
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● Vi ber om at RKM-ene videreformidler beskjed Jl områdene/gruppene om å sjekke at 
informasjon  om midlerJdig stengte møter, som nå er åpnet, stemmer overens med 
informasjon om møtene på hjemmesiden vår.  Gruppene kan sende beskjed Jl 
webmaster@nanorge.org hvis det er informasjon som ikke stemmer. 

Vi oppfordrer igjen alle våre eposJnnehavere om å “rydde” i sine respekJve epostkasser da mange 
snart har nådd maximum limit, så vi ikke risikerer at vikJg epost ikke kommer fram.  

Vi ønsker å forbedre og utvikle oss, så dersom noen har flere forslag Jl neCsiden vennligst send oss 
en epost på webmaster@nanorge.org 

IKS Webkomitéen 

LEDER TELEFONKOMITEEN 

 22

mailto:webmaster@nanorge.org
mailto:webmaster@nanorge.org


Referat Telefonkomiteen april 2020 

1) Ledige verv: sekretær  

Både leder og kasserer går av i oktober. 

2) Leder og nestleder hadde besJlt transport og overnakng Jl Servicekonferansen 2020. Vi har 
fåC deler av beløp Jlbake fra forsikringsselskaper, men avventer fremdeles andre svar. 

3) Telefonen har snart gåC sine runder i område Vest i 34 uker, og drar i uke 20 videre Jl Trysil, 
Moss og Askim i område Øst. Velkommen Jlbake i tjeneste område Øst!  

4) I disse korona-Jder kom det forespørsler om å utvide åpningsJdene. Telefonvakter har, i 
likhet med resten av nasjonen, bliC inspirert Jl å gjøre en forskjell.  

Resultatet av en undersøkelse blant telefonvaktene gjør at NA-telefonens åpningsJder 
midlerJdig utvides fra uke 18. Fra uke 18 vil NA-telefonens åpnings^der være fra 17-21.  

Tusen takk Jl telefonvaktenes villighet Jl å utgjøre en forskjell. 

(se epost under ang pkt om endring av liCeratur) 

Her er eposten som er sendt Jl betrodde tjenere i strukturen: 

  

Det er unntaks+lstander i NA Norges møtevirksomhet. Møter legges ned på ubestemt 
+d. 

Likevel er medlemmer løsningsorienterte og oppre=er regelmessige ukentlige 
ne=møter over det ganske land. 

Den samme løsningsorienterte og tjenestevillige ånden har samlet telefonkomiteens 
medlemmer (telefonvaktene) +l å midler+dig utvide åpnings+dene med et par +mer. 

Fra og med uke 18 vil NA-tlfs åpnings+der være fra 17-21. 

Da de=e er en rela+vt liten OG (muligens) en midler+dig løsning grunnet 
unntaks+lstander i vårt land har vi i telefonkomiteen ikke gjort de=e +l en sak i 
regionen, +l gruppene, men heller ta= det fulle ansvar for å iverkse=e telefonvaktenes 
ønske om utvidelse. En annen årsak er selvsagt +dsaspektet. 

Vi ser derfor ikke på endring av li=eratur, fra regionalt nivå, som aktuelt på de=e 
+dspunkt. Det vil være enklere, i første omgang, å endre fra lokalt nivå - gruppenivå, 
samt fra vår ne=side og Facebook. 
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5) Område Midt og område Øst deltar nå, sammen med de resterende områdene, i 
telefontjeneste. DeRe betyr at alle områdene i region Norge deltar i denne tjenesten.  

FantasJsk! Tusen takk! 

  

6) I disse koronaJder kan ikke 12trinnsfrivillige fungere som (fysisk) møtefølge. 12trinnsfrivillige 
bes da om å fungerer som samtalepartner og digitalt møtefølge.  

7) Vi minner om at vi trenger flere 12trinnsfrivillige medlemmer. Vi har flere fylker der vi ikke 
kan Jlby møtefølge Jl nykommere. DeCe gjelder fylkene: Vestland Jdligere Sogn og Fjordane, 
Innland Jdligere Oppland, og Troms og Finnmark Jdligere Finnmark.  

Det er også svært få frivillige i (Nord) Trøndelag, (Aust) Agder, Viken (Akershus og ØsRold).  

Jevnt over trenger vi også flere kvinnelige 12trinnsfrivillige.  

8) Telefonkomiteen inviterer og oppfordrer «gamle» 12trinnsfrivillige ^l å delta på 
informasjonskurs igjen.   

9) Vi fortseCer å minne om Telefonkomiteens prosedyre om sms-varsling. Telefonvakter skal 
melde fra når telefon skrus på, slik at forglemmelse kan forhindres.  

Denne prosedyren viser stadig sin hensikt. Flere medlemmer har takket for at denne 
prosedyren finnes. 

10) Vi minner også om loggføring som fremdeles er obligatorisk ved telefonvakt-tjeneste.  

Frem Jl den evt. blir foreslåC endret, OG gruppesamvikgheten evt. bestemmer den bort, så 
er den obligatorisk. Hensikt med logg er å gi oss informasjon ved årssluC. 

11) Av sikkerhetsgrunner oppfordres 12trinnsfrivillige Jl ikke å gjøre (fysisk) møtefølge alene. 

12) Telefonkomiteen har oppreCet og driNer (foreløpig) den regionale NA Norge Facebook. Her 
har vi svart på henvendelser, og postet kontakJnformasjon og sitater fra vår liCeratur. 
Sitatene anser vi å være informaJve og/eller Jltrekkende. Sitatene er gjengiC innen 
retningslinjene Jl NA. Vi postet også at service-konferansen ble avlyst.  

      

ECer at NA Norge Facebook har vært Jlgjengelig en periode opplever vi erfaringene som kun 
posiJve. Vi ser ingen grunn Jl å legge ned siden, men heller å få delegert tjenesten Jl 
betrodde tjenere som kan betjene og øke akJviteten. 
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Evt., skal denne tjenesten underligge telefonkomiteen? 

Kan vi bruke noen kroner på promotering?  

Telefonkomiteen takker uanseC for Jlliten i denne saken. 

OppreCholdelse av siden avgjøres ved regionsmøtet juni 2020. 

13) Telefonkomiteen har gleden av å foreslå ny telefonordning! 

Telefonkomiteen har igjen undersøkt muligheten for å endre nåværende systemer og 
åpningsJder. Resultatet av undersøkelsen blant våre telefonvakter viste en tjenestevillighet 
som gjør en endring realisJsk.  

AlternaJvet som står tydeligst fram er en «sløyfe-ordning» der det knyCes sammen 
eksempelvis 5-10 medlemmer i en sløyfe.  

Da vil telefonen ringe 4 ring hos et medlem, og hvis anropet ikke blir svart blir den koblet 
videre Jl neste osv.  Slik fortseCer anropet gjennom hele sløyfen. 

Da brukes private telefoner, og det vil vises på den private telefon at det er NA som kontaktes 
(slik at telefonvaktene vet når de skal svare på NA-måten).  

25 medlemmer er villige Jl å delta i en slik «sløyfe-ordning». Disse medlemmene er også villig 
Jl å utvide åpningsJdene drasJsk, og ha en åpningsJd som spenner fra morgen Jl kveld. 
Spesifikt Jdspunkt er ikke fastsaC.  

DeCe betyr at vi eksempelvis kan oppreCe 3 «sløyfer», som kan ha 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) 

➔ Hvis sløyfa inneholder 10 nr vil deCe minimum koste 489kr i mnd, og maks 889kr 
mnd 

Endringen betyr å legge ned dagens system fullstendig.  

Systemet som brukes på d.d. kan raskt gjøres operaJvt igjen om endringen ikke skulle fungere.  

Telefonkomiteen fremmer derfor sak i regionen, ^l gruppene, om endring av telefontjenestens 
nåværende system. 

14) Regionen har moCaC krav om nedleggelse av NA Norge Facebook fra område Sør. 
Telefonkomiteen ser oss plikJge Jl å kommentere kravene grunnet vårt Jldelte ansvar i 
oppreCelsen og midlerJdig driN.  
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Det er et paradoks at ulike argumenter kan ha sine utspring fra de samme tradisjonene. DeCe 
skjer oNe i NA. Når vi ser utover våre egne regionale grenser ser vi at det er Jlfelle her; 
tolkninger av tradisjoner knyCet Jl de aktuelle saker. 

Ved oppreCelse og driN av NA Norge Facebook har Telefonkomiteen benyCet seg av 
erfaringene Jl dem som går foran oss, dvs. erfaringene som er gjort, kontra dem som ikke er 
gjort. Vi startet blant annet med å følge NA Egypts erfaringer som er lagt ut på NA.org 
(hCps://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/PR/
Egypt%20PR%20CommiCee%20Facebook%20page%20-%20SP.pdf). I fortseCelsen av deCe 
dukket det opp utallige erfaringer gjort av ulike regioner.  
Telefonkomiteen har valgt å se på område Sørs argumentasjon iN de registrerte NA Facebook 
sider (se vedlagt liste av oppdagede NA sider på FB).  

Vi ønsker å kommentere område Sørs krav eCer beste evne. Utover deCe ligger alle 
avgjørelser om endringer og nedleggelse fullt og helt hos gruppene.  

Område Sørs krav: 

1) Anbefalinger og anmeldelser må bort, det må ikke gis anledning for rusavhengige å bryte sin 
anonymitet på en offisiell NA side. DeCe kan skade NA og enkelJndivider. Brudd på Tradisjon 
11. 

Kommentar:  

Telefonkomiteen har ikke funnet det mulig å ta bort kommentarmuligheten på våre publikasjoner. 
Vi ser heller ikke at andre regionale NA-sider har fåC deCe Jl. Men deCe kommentarfeltet 
kontrolleres enkelt av oss. Vi kan ta kommentarer bort med noen få tastetrykk. Vår løsning har 
vært å informere tydelig om disse kommentarfeltene på vår side, der vi skriver blant annet:  

«Dette er Anonyme Narkomane Norge sin offisielle Facebook-side. Formålet med nettstedet er 
å informere om vårt program og våre møter. 
Anonyme Narkomane har ingen mening om utenforliggende spørsmål, og vi ber deg om ikke å 
diskutere i kommentarfeltene. Vi forbeholder oss også retten til å fjerne kommentarer som er 
upassende for nettstedets formål.

Vi minner også om at du, som allerede er medlem av Anonyme Narkomane, selv er ansvarlig 
for din personlige anonymitet».

Vi opplyser også om: 

«På vår Facebookside informerer vi om hva Anonyme Narkomane er, hvor vi befinner oss, og 
hva vi kan tilby. 
 
Spam, reklame eller annen irrelevant informasjon vil bli fjernet. Innlegg med krenkende eller 
truende kommentarer fjernes også umiddelbart. Ved gjentatte brudd vil brukeren kunne bli 
fjernet fra siden».

Det har kommet en og annen kommentar på våre publikasjoner. Vi har valgt å la dem stå da vi 
opplever kommentarene å være innenfor våre «publiserte retningslinjer» (se over), og har heller 
ikke bruC noens evt anonymitet på en framhevende måte.  
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«Anbefaling/anmeldelses-tjenesten» som vises på vår side er det mulig å ta bort. Det er ulik 
praksis blant de regioner vi har oppsøkt (se vedlagt liste). Blant annet Sverige, Frankrike og 
Tyskland er sider som har beholdt deCe, og Telefonkomiteen har valgt å gjøre det samme. 
Årsaken er JltrekningskraNen det kan ha. Sør refererer Jl medlemmers brudd på anonymitet, 
men det kan diskuteres om det (kun) er medlemmer som anbefaler. Det er absoluC mulig at 
anbefalinger også kommer fra profesjonelle og pårørende. Det kan også argumenteres for at 
tradisjonen 11 blir ivaretaC da NA Norges Facebooks holdning baserer seg på Jltrekning. Å vise 
åpenhet ved å Jllate kommentarer og anbefalinger (rusavhengige, ikke-rusavhengige, pårørende, 
profesjonelle) er en Jltrekkende holdning og et Jltrekkende signal mot både rusavhengige som 
fortsaC lider, ikke-rusavhengige og resten av offentligheten. Vi erfarer deCe som ikke 
fremhevende. Om denne tjenesten skal oppreCholdes på NA Norge Facebook er gruppenes fulle 
og hele avgjørelse.  

11.		Vår	holdning	i	forhold	til	offentligheten	er	basert	på	tiltrekning	heller	enn	fremhevning.	Vi	
bør	alltid	bevare	personlig	anonymitet	på	slike	nivå	som	presse,	radio	og	;ilm. 

2) Relaterte sider må bort da deCe er indirekte reklame og indikerer at NA har relasjoner Jl 
disse. Brudd på Tradisjon 6. 

Kommentar:  

Det dukker opp en rubrikk med «relaterte sider» på FB-sider. Så vidt vi forstår baseres deCe på 
FBs egne algoritmer og er utenfor vår kontroll. Slik reklame vises på alle NA-sidene vi har oppsøkt 
(se register under). DeCe er dessverre ikke noe vi har kontroll over. Muligens også derfor det vises 
på alle sidene vi har oppsøkt. For å imøtekomme Sørs krav må NA Norge Facebook tas ned. 
Denne avgjørelsen er også fullt og helt gruppenes. 

6.		En	NA-gruppe	bør	aldri	gå	god	for,	;inansiere	eller	låne	NA-navnet	til	noe	beslektet	formål	eller	
utenforstående	foretak,	ellers	kan	problemer	med	penger,	eiendom	eller	prestisje	skille	oss	fra	
vårt	hovedformål. 

3) Ingen publisering av NA liCeratur kan forekomme da Facebook har en klausul angående 
eierskap Jl innholdet som er på sidene. Denne klausulen innebærer at alt innhold eies av den 
som poster, men Facebook har en ikke-eksklusiv, overførbar, vederlagsfri og 
verdensomfaCende lisens, underlisensbar reC Jl å bruke alt opphavsreCs beskyCet innhold 
eCer at det er bliC publisert på deres sider. (Se punkt 3.3 -Tillatelsene du gir oss i 
BeJngelsene Jl facebook) NA har en restrikJv poliJkk angående vårt åndsverk (Les om FIPT 
på NAś hjemmesider). Vi må derfor sikre oss om at vi ikke «deler ut» NAs åndsverk Jl andre, 
deCe vil være svært uheldig og brudd på NA-fellesskapets beslutninger. DeCe seCer også 
spørsmålstegn vedrørende bruk av logoer etc. på Facebooksiden. All informasjon om NA må 
begrenses Jl vår offisielle hjemmeside slik at vi unngår problemer med deCe i fremJden. 

Svar.  

Se “Requirements for reprinJng by NA service boards and commiCees”. 

hCps://na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/legal-sales/IPB4_03.pdf?
�clid=IwAR1cnV09_N47HSwMm3hO5y7Ht1O2r_ZIlpUzPZTV6pvrU86YEl57NJx1OD0 
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Register av oppsøkte regionale og ikke-regionale NA Facebook-sider: 

Telefonkomiteen har gjort noen søk på Facebook for å undersøke hvilken grad det finne NA-facebook-
sider. Parentesen forteller om siden har kommentarfelt på sine publikasjoner, om de har 
anbefalingsfelt, blir assosiert/relatert Jl andre sider (FB algoritmer), og om NA Facebook-siden liker 
andre sider. Noen sider har også mulighet for å oppreCe innsamlingsaksjon/donasjon på sine sider. 

• Sverige (anbefalinger, kommentarer, relaterte sider og sider som de liker) 

• Kathmandu (anbefalinger, kommentarer, relaterte sider) 

• NarcoJcs Anonymous Deutschland (kommentarer, anbefalinger, relaterte sider) 

• Chicagoland Region NarcoJcs Anonymous (kommentarer, anbefalingstjeneste, relaterte sider 
og sider de liker) 

• East End Area NarcoJcs Anonymous Events (kommentarer, anbefalingstjeneste og relaterte 
sider) 

• NarcoJques Anonymes France (kommentarer, anbefalinger, relaterte sider) 

• UK PR (kommentarer, relaterte sider, og sider som UK PR liker) 

• Canada (kommentarer, relaterte sider) 
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• South Africa (kommentarer, relaterte sider, innsamlingsaksjon) 

• ConneJcut (USA) (kommentarer, relaterte sider) 

• Australia (kommentarer, relaterte sider) 

• Greater NY Regional Service Office of NarcoJcs Anonymous (kommentarer, relaterte sider, 
oppreC innsamlingssaksjon) 

• NorthEast GA NarcoJcs Anonymous (kommentarer og relaterte sider) 

• Peninsula Area of NarcoJcs Anonymous Public RelaJons (kommentarer, oppreC 
innsamlingsaksjon og relaterte sider) 

• NarcoJcs Anonymous Chennai Area (kommentarer, relaterte sider og sider de liker) 

• NarcoJcs Anonymous : Helping Hands, Shillong 

• Down East Area of NarcoJcs Anonymous (kommentarer og relaterte sider) 

• Central Indiana Area of NarcoJcs Anonymous (kommentarer, relaterte sider, oppreCe 
innsamlingssaksjon) 

• Wheeling NarcoJcs Anonymous 

• Mangalore,Germany 

• NarcoJques Anonymes Zenegal (kommentarer og relaterte sider) 

• NarcoJcs Anonymous Chiang Mai (kommentarer og relaterte sider) 

• Zurich (kommentarer og relaterte sider) 

• Ireland (kommentarer, relaterte sider) 

• Dehli (kommentarer og anbefalinger) 

• 502 Area of NarcoJcs Anonymous (kommentar, anbefaling, relaterte sider) 

• Unity Area of NarcoJcs Anonymous (kommentar, relaterte sider) 

• NarcoJcs Anonymous,Rohru. (kommentarer og relaterte sider) 

• Finger Lakes Area of NarcoJcs Anonymous (kommentarer, relaterte sider) 

• NarcoJcs Anonymous El Paso Texas (kommentarer, relaterte sider) 

• East Coast Scotland NarcoJcs Anonymous Area (kommentarer, anbefalinger, relaterte sider) 

• NarcoJcs Anonymous of Iran معتادان گمنام ایران (kommentarer, relaterte sider, sider som NA Iran 
liker) 

• NarcoJcs Anonymous NA Hoedspruit (kommentar og relaterte sider) 

• NarcoJcs Anonymous, Bangalore (kommentarer, relaterte sider, sider Bangalore liker) 

• NarcoJcs Anonymous of Mid Eastern Missouri M.E.MO (kommentarer og relaterte sider) 
 ,NarcoJcs Anonymous Afghanistan (kommentarer, relaterte sider/انجمن معتادان گمنام افغانستان
sider som NA Afganistan liker) 

• Southeastern Mass Area of NarcoJcs Anonymous 

• Central Ohio NarcoJcs Anonymous PR (kommentar, relaterte sider, oppreCe 
innsamlingsaksjon og anbefalinger) 
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• NarcoJcs Anonymous Joburg (kommentarer, relaterte sider, sider denne siden liker) 

• Lane County Area NarcoJcs Anonymous (kommentarer og relaterte sider) 

• NarcoJcs Anonymous Arkansas (kommentarer, relaterte sider, innsamlingsaksjon) 

• Iowa Region of NarcoJcs Anonymous (kommentarer, anbefalinger, relaterte sider, oppreCe 
innsamlingsaksjon) 

• Recovery Coast Area of NarcoJcs Anonymous Public RelaJons (kommentarer, anbefalinger og 
relaterte sider) 

• NarcoJcs Anonymous of Waxahachie (kommentarer, relaterte sider, anbefalinger) 

• Gold Coast Area of NarcoJcs Anonymous (kommentarer og relaterte sider) 

• Phoenix AcJviJes & Events of NarcoJcs Anonymous (kommentarer og relaterte sider) 

• NarcoJcs Anonymous - Egypt Region زمالة المدمنین المجھولین - اقلیم مصر (kommentarer, 
anbefalinger, relaterte sider, sider som NA siden liker) 

• NarcoJcs Anonymous Phoenix (kommentarer og anbefaling) 

• Daytona Area of NarcoJcs Anonymous (kommentar, anbefalinger, relaterte sider) 

• NarcoJcs Anonymous Catawba Valley Area (kommentarer, relaterte sider, anbefalinger, 
oppreC innsamlinger) 

• NC Capital Area of NarcoJcs Anonymous (kommentarer, relaterte sider, oppreC 
innsamlingsaksjon) 

• NARCOTICOS ANONIMOS REGION PERU (kommentar, anbefaling, relaterte sider, sider som 
Peru liker) 

• NarcóJcos Anónimos Región Ecuador (kommentarer, anbefalinger, relaterte sider, sider som 
Ecuador liker, oppreC innsamlingsaksjon) 

• NarcoJcos Anonimos (NarcoJcos Anonimos Baja Son Mexico Regional Service CommiCee, 
som betjener delstatene Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora og Sinaloa) 
(kommentarer) 

Søk gjerne eRer anonyme narkomane på andre språk enn europeisk/amerikansk. Antageligvis vil 
det dukke opp anda flere sider.  

15) Eksempel på epost-korrespondanse:  

Den 06.02.2020 09:42, skrev xxx: 

Hei! Jeg har et ønske om være med på møter og få et sted hvor jeg 

kan være åpen og fremfor alt møte andre som har rusproblem og føle 

liC fellesskap i det. Hvor lang Jd er det man bør vente eCer en 

sprekk f.eks.? Og kan jeg bare møte opp på et møte jeg søker meg 

frem Jl via deres neCsider eller må det være en form for 

registrering eller invitasjon først. 
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Mvh. 

Xxxx 

6. feb. 2020 kl. 17:18 skrev Anonyme Narkomane Norge <telefon@nanorge.org>: 

Hei xxxx, 

takk for din henvendelse! 

Du er hjertelig velkommen Jl våre møter! AnyJme! 

Det er bare å møte opp, så vil du bli taC imot av medlemmene på det møtet. 

Bare søk deg fram Jl det/de møte(ne) du ønsker å delta på! 

Gi lyd hvis det er noe mer jeg kan hjelpe med :) 

mvh 

xxxx 

--- 

Helpline: 905 29 359 

Hjemmeside: www.nanorge.org 

Webbshop: hCps://www.yourvismawebsite.com/na-regionen-norge/ 

Vårt budskap er at en rusavhengig, en hvilken som helst rusavhengig, kan sluCe å bruke, 

miste lysten Jl å bruke og finne en ny måte å leve på. 

Vårt budskap er håp og eC løNe om frihet. 

Den 06.02.2020 17:42, skrev xxxx: 

Hei xxxx. 

Åhhhh! Nå ble jeg leCet og skal finne et 

Møte så jeg kan gå og få oppleve det en gang så jeg ser det ikke er så 

skummelt som jeg tror. 

Tusen takk for informasjonen og skal finne et møte som passer 

jobbJder og slikt og starte å bygge meg opp nye relasjoner og finne 

et sted å luNe tanker og usikkerhet. 

6. feb. 2020 kl. 19:51 skrev Anonyme Narkomane Norge <telefon@nanorge.org>: 
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Hei igjen xxx :) 

Takk for herlig lesning! Kjenner meg igjen i frykten og motstanden du beskriver. 

Husk at alle møter har sin egen atmosfære, laget av de medlemmene som går på det 
bestemte møtet. Så selv om alle møtene bestreber seg på en atmosfære av Jlfriskning, så vil 
ulike møter oppleves ulikt. Så prøv ut ulike møter Jl du finner det/de møtene du trives på! 

Lykke Jl & hjertelig velkommen! 

Gi meg gjerne en lyd om hvordan det gikk på første møtet! 

mvh 

xxxx 

--- 

Helpline: 905 29 359 

Hjemmeside: www.nanorge.org 

Webbshop: hCps://www.yourvismawebsite.com/na-regionen-norge/ 

Vårt budskap er at en rusavhengig, en hvilken som helst rusavhengig, kan sluCe å bruke, 

miste lysten Jl å bruke og finne en ny måte å leve på. 

Vårt budskap er håp og eC løNe om frihet. 

xxxx Dato 06.02.2020 20:54 

Ja så reC du har og bra du Jpset meg om å ikke vurdere eCer bare eC møte og skal finne et 
og gi deg Jlbakemelding på hvordan det gikk. 

Jeg kan ikke avruses alene er det mange som sier og så reC dem har i det. 

Skal gi Jlbakemelding senest torsdag neste uke. Jeg må seCe Jdsfrist på meg selv såjeg ikke 
utseCer hele Jden. 
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16) Neste TK-møte blir 20. juni kl 14.30.  
Hjertelig velkommen for deltakelse - både som nominert Jl verv og observatør.  

IKT 

Leder 

Telefonkomiteen 
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OVERSETTELSESKOMITEEN 
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LEDER FELLESSKAPSUTVIKLING 

 

Rapport Leder FU 
 
Hei 
da det ikke har skjedd noe i FU komiteen siden sist, er det 
ingenting å rapportere. Vi var ønsket på et par konventer, men 
grunnet Covid 19 ble det ikke noe av. 
 
Med vennlig hilsen 
Monica 
leder FU 
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NESTLEDER FELLESSKAPSUTVIKLING 

Ingen rapport 

LEDER SERVICEKONFEERANSEN 

Ingen rapport 

Samledokument er utarbeidet av sekretær 31.05.2020
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