
 

Referat fra møte i OØSK  
 
 

Lambertseter kirke, lørdag 04.07.2020 
 
Tilstede: 9  
GSR NA Innlandet Online, GSR NA Lambertseter, GSR NA Hamar, GSR Mandagsgruppa, 
GSR Alltid på en søndag, Vara kasserer og RKM som fungerte som møteleder. 
Det var to observatører fra NA Hamar. 
 
Presentasjon av deltakerne. 
Tradisjoner og konsept 7 ble lest.  
Bare for i dag ble lest. 
Referat fra forrige møte ble godkjent. 
Dagsorden ble godkjent. 
 
Rapportering fra gruppene: 
Det ble rapportert fra de representerte gruppene samt NA Brobekk, NA Askim, Gutta Boys 
og NA hønefoss. 
Det vises til rapportering innsendt til sekretar@naoosk.org for detaljer. 
 
Rapportering fra vara kasserer: 
Er i ferd med å komme inn i vervet som kasserer og rutinene rundt dette. Kasserer 
presenterte budsjett for juni  
Saldo pr 28.06.2020 kr. 37070,76 
Det kommer ikke inn nok 7.tradisjon til å dekke utgiftene, og gruppene oppfordres til å sende 
penger. 
- Det ble diskutert litt rundt husleie for de møtene som ble avlyst på grunn av Covid-19 og 
kasserer skal inngå dialog med utleier om muligheten til å slippe å betale leie for disse. 
- RKM opplyste også  om at området har fått en tilgodelapp i forbindelse med det avlyst 
regionsmøtet i Bodø. Denne skal oppbevares av kasserer. 
 
 
  
Rapporter fra underkomiteene: 
Rapport fra OR 
-OR sliter med lav  deltakelse og servicevillighet. På de siste to møtene, avholdt på zoom, 
var det 3 og 4 tilstede. 
Kun leder- og kasserevervet er besatt. 
Det vises til rapportering innsendt til sekretar@naoosk.org for detaljer 
  
Rapport fra Regionen: 
RKM leste innsendt rapport 
Det vises til rapportering innsendt til sekretar@naoosk.org for detaljer 
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Saker fra regionen til behandling: 
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 i mot på Regionens vegne i de enkelte 
sakene, og med begrunnelse for dette. (sak fra OSSK)  
-Konsensus for fra gruppeservicerepresentantene 
 
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 
offentliggjort 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) 
-Konsensus for fra gruppeservicerepresentantene,  men ble påpekt at delegatene ikke må bli 
sittende med ansvaret alene og at oversettelseskomiteen bør bidra. 
 
Eventuelt saker: 
1. 
NA Hamar ønsker at områdemøte gjøres tilgjengelig for deltakelse via Zoom. 
- Det var konsensus for å prøve ut en ordning med zoom på det fysiske møtet i område. 
NA Hamar og NA innlandet Online setter dette ut i livet og satser på å få testet dette på 
neste møte i OØSK. 
De skal også utarbeide en beskrivelse på hvordan dette bør gjennomføres samt se på om 
det vil være behov for innkjøp av utstyr. (NA Innlandet Online har sendt inn en tilsvarende 
sak) 
2. 
Vara GSR NA Innlandet Online fremmet forslag om at regionen avholder noen av sine møter 
online. 
- Det ble en kort diskusjon på dette og det var enighet om at RKM foreslår å holde ett av de 
tre møtene i året på Zoom som sak på regionsmøtet. 
 
 Fokuspunkt: «7. Tradisjon?»  
 
Neste møte i OØSK blir 05.09.20  
 
 
IKS og helhjertelig innsats, GSR NA Hamar 
 
 

 
 
 


