
Rapport fra regions møte 13.06.2020. 
 
På grunn av COVID-19, ble Regions møtet arrangert ved hjelp av Zoom 
denne gangen, og ikke i Bodø som planlagt. Det ble på forhånd avklart av 
leder i regionen med RKMene at det var OK og at vi denne gangen ikke 
hadde noen WorkShop for å spare tid og for å forenkle møtet siden det var 
første gang vi arrangerte Regions møtet på denne måten. RKM og VRKM 
deltok samlet.  
 
Det ble arrangert ett uformelt RKM møte på Zoom onsdagen før Regions 
møtet arrangert av RKM fra Område Midt, slik at de med stemmerett 
allerede hadde diskutert sakene og agendaen før Regions møtet. Dette ble vi 
enige om var ett godt valg og håper å fortsette med før alle Regions møter, 
uansett møteform. 
 
Alle regionene utenom Område Vest samt alle delegater og underkomitéer 
var representert i Regions første Zoom møte.  Møtet startet med en stille 
stund for å minne oss på hvem vi tjener, tradisjonene, visjon for NA Service, 
konseptene og dagens tekst i «bare for i dag» ble lest. Referat godkjent. 
Referatet i sin helhet finnes på nanorge.org.  
 
Det ble diskutert om 1 eller 2 Regions møter i året skulle være Online, uten 
at det ble tatt noen avgjørelse på det. 
 
Det mangler noen viktige varaverv samt OR koordinatorer. Vår kandidat til 
2.varedelegat ble valgt inn. Gratulerer. Ny delegat og 1. varadelegat også 
valgt inn.  Ny leder for Oversettelse komiteen ble valgt inn. Vi oppfordrer 
alle medlemmer som har interesse av å ta verv, snakke med RKM/VRKM, 
eller sponsor, og bli med på neste Regions møte i oktober som i 
utgangspunktet skal være i Oslo. 
 
Sakene som ble tatt opp kan i detalj leses om i referatet som ligger på nett, 
men i korte trekk så ble den regionale Facebook siden godkjent som 
permanent etter 3. gang med simpelt flertall etter Regionens retningslinjer. 
 
2 saker ang. retningslinjer til delegatene var satt opp som vanlige saker på 
agendaen, disse hadde ikke vårt Område eller de fleste andre behandlet, så 
de er nå på dagsorden til OØSK lørdag 04.07.2020. 
 
Saken om nytt telefonsystem, ble vedtatt ved consensus. 
 



Saken om å sende penger videre i systemet ble ikke godkjent da Regionen 
har ett vedtak om at vi skal kr. 250.000.- på konto før vi sender noe videre i 
strukturen. 
 
Ny sak som OØSK må behandle på Område møte i September er: 
 
Sak fra Regionen til OØSK: Skal NA Norge opprette et digitalt område?  
 
(skal alle online møter, eller de som velger det, være en del av ett nytt 
virtuelt Område?) 
 
Minner Området på at saker som ønskes drøftes i Regionen skal være sendt 
inn minst 6 uker før møtet, altså før 29. august til neste møte 10. oktober.  
 
IKS 
RKM og VRKM 
 
 
 


