
Referat Telefonkomiteen 2019 

Tilstede: kasserer og leder 

1) Ledige verv: nestleder og sekretær. 

2) Grunnet at leder feilbooket et fly, søker telefonkomiteen om ekstra økonomiske midler: 
2500kr. Leder beklager denne feilen. 

3) Telefonkomiteen holdt opplæring ved Område Nords konvent 21,-23, juni. DeKe resulterte i 
at telefonen nå har vært operaLv i deres område - for første gang! Hjertelig velkommen, og 
takk for tjeneste område Nord! Well done!  

4) Telefonkomiteen holdt også opplæring ved Område Øst konvent 20.-22. september. DeKe 
resulterte i at telefonen nå også blir operaLv her i mai neste år. Hjertelig velkommen, og takk 
for tjeneste også i område øst!  

5) Telefonen er nå ankommet område Vest og blir her fra Ll mai 2020 - i 34 uker. 

6) Vi minner om at vi trenger flere 12trinnsfrivillige medlemmer. Vi har flere fylker der vi ikke 
kan Llby møtefølge Ll nykommere. DeKe gjelder fylkene: Sogn og Fjordane, Oppland og 
Finnmark. Det er også svært få frivillige i Nord Trøndelag, Aust Agder, Akershus og ØsWold.  

Vi mangler også kvinnelige medlemmer.  

7) Vi minner også om TK’s prosedyre om at telefonvakter melder fra når telefon skrus stadig 
viser sin hensikt. Flere medlemmer har takket for at denne prosedyren finnes. 

8) Vi har også Llført og understreker at: Av sikkerhetsgrunner oppfordres 12trinnsfrivillige Ll 
ikke å gjøre tjeneste alene. 

9) BudsjeK for 2020 er levert. 

10) Telefonkomiteen har handlet inn nye telefoner. Dermed er listene med 12trinnsfrivillige i 
permen historie. Nå ligger lista på telefonen.   

11) Telefonkomiteen fikk, eKer forrige regionsmøte, Lllit Ll å undersøke og skaffe informasjon 
rundt oppreKelse av en regional facebook-side.  

• Vi har vært i kontakt med ulike medlemmer, med ulike typer verv, rundt omkring i 
verden. DeKe inkluderer medlemmer med verv i world service og ulike OR verv. 

• Et raskt søk på Facebook forteller at svært mange regioner har Facebooksider, blant 
annet Sverige, Tyskland, Irland, Canada, Australia, Egypt, Iran, Afghanistan, Sør-Afrika, 
samt flere regioner i Amerika. 

• Det finnes flere muligheter ved oppreKelse av en slik side. TK ønsker, i første omgang, en 
side der kun NA kan kommentere og publisere.  

• Telefonkomiteen har taK seg frihet Ll å oppreKe en side – uoffisiell. Dvs den er ikke 
offentliggjort. Årsaken er at det muligens er leKere å vise og forklare ved hjelp av en side. 
Denne siden har vi oppreKet i samråd med våre venner i Sverige. 

• Hvis regionen ønsker, eKer fremleggelse av siden, kan vi åpne siden som et prøveprosjekt 
over en ønsket periode, eksempelvis 4 mnd frem Ll neste regionsmøte. 

  



12) Neste TK-møte blir eKer regionskomitemøtet 15. oktober kl.18.00. Hjertelig velkommen for 
deltakelse - både som nominert Ll verv og observatør.  
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