
 

 

 

 

 

TILSTEDE: (Leder, Vara sekretær, Vara GSR Bø Gruppa, GSR Torsdagsgruppa Sandefjord, 

GSR Søndagsgruppa Porsgrunn, GSR NA Larvik 
 
Leder ønsket velkommen, og deretter hadde møtet en stille stund etterfulgt av 
Sinnsrobønnen. 
 

 
INNLEDENDE PUNKTER: 
Tradisjonene i kortform og 6. konsept ble lest opp. 
Forrige mnd rapport ble lest opp.  

 
 
RAPPORTER: 
 
ADMINISTRATIVE TJENERE: 

 
Leder: 

Har hatt kontakt med rkm og o.r.  
Er i gang med å ordne lokaler.  
Iks leder. 

 
Nestleder:  
 
Kasserer: 
 
Vara kasserer  
 
Sekretær: 

Har oppdatert mailliste, sendt ut referat og dagsorden. 
 

Vara sekretær: 
 
RKM:  

Agenda for neste regionsmøte er satt og sendt ut til RKM. Rkm har satt seg inn i agenda og 
saker. Saker som området skal gå igjennom er sendt videre til leder for området og RKM 
ønsker at GSR blir enige om hva området vårt mener. 
Ønsker også at området diskuterer om det er noen saker vi ønsker å melde inn som "nye 
saker" eller om vi skal sende inn saker for regionsmøte i høst. 
 
Annet: Lest mailer og vært i kontakt med leder for regionen. 
 

REFERAT OØ2SK –  6. JUNI 2020 



 

 

 

Vara RKM 
 
Zoom host 

 
GRUPPER: 

 
NA Notodden, NANO 

Notodden har 2 fysiske møter i uka, kl 1800 til 1930, i våre vanlige møtelokaler. 
Vi har også startet et fast Zoom møte på søndager kl 20:00 til 21:00, Meeting ID: 358 274 
2642, Password: nano 
Vi er 5 – 12 stk på tilfrisknings møter. Bra service villighet og bra atmosfære. Har god 
økonomi.  
Har satt opp budsjett til å sende 500,- i mnd til område. Ettersender for mai og juni samtidig. 
 
mvh  
GSR Notodden 

 
NA Bø ”Du er ikke aleine”: 

 
NA Recovery 

 
NA Larvik: 

Åpnet møtene igjen etter gruppesaksmøte 15/5/20 
Ca 15  på møtene 
Vi overholder smittevern, fungerer bra.  
Penger på konto, skal ikke betale husleie før august. 
Har endret tema på møtene og har startet med nykommerkontakt 

 
NA Hortensgruppa: 
 
NA Sandefjord ”Mandagsgruppen”: 
 
NA Sandefjord ”Veien til livet gruppa”: 
 
NA Tønsberg: 
 
NA Drammensgruppa: 
 
NA Hokksund ”Kom tilbake, det virker!”: 
 
NA Kongsberg 
 
NA Skollenborg 
 
NA Vikersund 2000: 
 



 

 

 

NA Skien 
 

 
 
ADHOC: 

 
Konvent Komité:   

 
   
UNDERKOMITÉRAPPORTER: 

 
OR:   

Områdemøte 18 mai- Ble varslet på vår messengergruppe noen dager før. Kun 
en person møtte på nettmøte. 
Vi har fått sendt ut mailer til diverse instutisjoner, og rusrelaterte 
behandlingssteder i kommuner innen Vestfold, Telemark og Buskerud, med 
informasjon om nettmøter i NA. 
Informasjon om at reiseregninger fra 2019 og i år- måtte være klar innen forrige 
møte. Kun to regninger er sendt inn til leder av området. De aktuelle andre i 
komiteen- har ikke sendt regning. Kommer til å ta dette opp på neste møte- at alle 
som bruker penger på reiser i vår komite- må skrive oversikt. 
Enkelte behandlingssteder åpenr nå opp for å holde møter- Og det skal holdes 
møte på Borgestadklinikken nå i starten av juni. 
Planen tidligere i år, er å ta kontakt med andre instutisjoner som blandt annet 
Tyrili- samt også Horten fengsel. Dette må vi ta opp til diskusjon på neste OR 
møte i juni. Vi m se om vi har kapsitet å følge opp, da vi ikke er mange i komiteen 
. Vi trenger flere som er villige til å følge opp ansvaret for møter ved de enkelte 
instutisjonene. 
Enstemmig vedtatt at det skal lages en undrekomite/eget verv i OR panel / 
oppdrag/stand. 
 
IKT 
Leder av OR komiteen område øst 2 

PAUSE 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
DAGSORDEN: 
 
1 VALG OMRÅDE ØST 2 SERVICE KOMITÈ: 

A. Leder  2 års rusfri tid 1 års varighet Ledig fra : 02.2021 
B. Nestleder  1 års rusfri tid 1 års varighet Ledig fra : d.d 
C. Kasserer  2 års rusfri tid 1 års varighet Ledig fra : d.d 
D. Vara Kasserer  2 års rusfri tid 1 års varighet Ledig fra : d.d 
E. Sekretær  2 års rusfri tid 1 års varighet Ledig Fra :02.21 
F. Vara Sekretær  1 års rusfri tid 1 års varighet Ledig fra :02.21 
G. RKM  2 års rusfri tid 1 års varighet Ledig fra :02.21 
H. Vara RKM  1 års rusfri tid 1 års varighet Ledig fra : 02.21 
I. Kaffekoker  90 dager rusfri 6mnd varighet Ledig fra : d.d 
J. O.R Leder  2 års rusfri tid 1 års varighet Ledig fra : 03.21 
K. Leder Aktiviteskomitê  2 års rusfri tid 1 års varighet Ledig fra: d.d 
 
 

 
Alle verv har mulighet for gjenvalg inntil 1 år 

 
 
2 NOMINERING TIL LEDIGE VERV I REGIONEN NORGE: 

A. Nestleder  3 års rusfri tid  2 års varighet 
B. Vara kasserer  3 års rusfri tid  2 års varighet 
C. Kasserer litteraturkomiteen  3 års rusfri tid  2 års varighet 
D. Leder ECCNA  3 års rusfri tid  ad-hoc 
E. O.R kordinator  3 års rusfri tid  2 års varighet 
F. O.R koordinator  3 års rusfri tid  2 års varighet 

 
Tjenesteperioden for betrodde tjenere, i NA`s Regionsservicekomité Norge er 2 år. 

 
 

3 SAKER________________________________________________________________ 
 
Saker fra RKM: 
a. Liste med fornavn og telefon, smittesporing. Tilbakemeldinger og erfaringer delt til 
spørsmålet fra OR leder. 
b. RKM: 10 SAKER. 
1. PRØVEPERIODE NA Norge Facebook side. Anonymitet er grunnlaget til Regionen sin 
bekymring til NA Norge sin Facebook side. Område må ta avgjørelse om skal fortsette 
Facebook siden til Norge. Offentlig informasjon side for NA Norge, et ansikt for Na utad. 
Informasjon og oppdateringer er formålet med denne nettsiden. Innkommer henvendelser 
fra nykommere, pårørende og folk som kommer tilbake. Nettsiden er også en kanal som NA 
telefon og informasjonsplattform. Oppstår det kommentering, blir dette slettet som dersom 
det kommer poster eller kommentarer som åpner til diskusjon. Enstemmig vedtatt dette 
blir tatt videre. 



 

 

 

2. Regions møtet: delegatene sin metode å stemme. Ny informasjon er ikke forankret. 
delegatene skal tjene gruppene, ikke egne agendaer eller delegatene sine personlige 
meninger, 
ikke gruppe nivå. Redegjøres tydelig og i etterkant. Delegatene er en forlengelse av 
gruppene, 
og har fått tillitt fra gruppene. Rapport er nødvendig. RKM stemmer for at retningslinjene 
3. oversettelse 
4. Facebook 
5. Endring av nåværende telefon tider, sløyfe ordning 5 -10 medlemmer. 
6. Sende ekstra penger videre i strukturen til WSC? Stemming hver RKM SKAL SENDE 
EKSTRA PENGER TIL STUKTUREN. Enstemmig vedtatt, en avstod for å stemme. 
7. Kassere har fått spørsmål om å opprette en kvinnegruppe opprette en egen Oline konto 
under regionen. Enstemming vedtatt, en avstod fra å stemme. 
8. 
9. forslag til ordinære retningslinjer, viktig at alle grupper oppdatere til web 
10. rkm videreformidler at informasjon er. Den gamle ordlyden i innledningskorta, nye 
oppdaterte teksten den offisielle NA siden er oppdatert. 
 

 
4  EVENTUELT  

a. Leder jakter på nytt møtelokale, og har kontakter. Håper dette løser seg til 
neste områdemøte. Deltagelse fra digitale kanaler er fortsatt mulig, når 
fysiske områder er tilbake. Leder er på saken med tilrettelegging. 

b. Kasserer vervet er under bearbeidelse, og en person er tiltenkt. Leder og RKM 
er fortsatt midlertidig fungerende. Enstemmig vedtatt. 

c. Leder kan ta en workshop og fortelle om zoom. GSR porsgrunn etterspør om 
det mulig å benytte område zoom konto 

d. Leder og sekretær lager en kunngjøring som vi kan sende til gruppene som 
ikke deltar på områdemøtene. En GSR lager et lite skriv om hvordan det er å 
være GSR, dette blir tatt med i kunngjøringen. 

e. For innsyn i googledisk, send mail til leder. 
 

 



 

 

 

KUNNGJØRINGER: 
Område øst planlegger å avholde konvent i høst. 
 
Se på våre hjemmesider: www.nanorge.org for mer info 

 
 
 

Neste område møte blir   
4. juli 2020 kl 11.30 
Adresse: Zoom ID: 
Står på dagsorden 
 

 
 
Møtet ble avsluttet med Sinnsrobønnen og “Prøv med service, det virker!”  

 
 
 
 
I kjærlig service 
 
Sekretær  
Område Øst 2 service komité 
 

http://www.nanorge.org/

