Referat Telefonkomiteen april 2020
1) Ledige verv: sekretær
Både leder og kasserer går av i oktober.

2) Leder og nestleder hadde bes:lt transport og overna<ng :l Servicekonferansen 2020. Vi har
fåB deler av beløp :lbake fra forsikringsselskaper, men avventer fremdeles andre svar.

3) Telefonen har snart gåB sine runder i område Vest i 34 uker, og drar i uke 20 videre :l Trysil,
Moss og Askim i område Øst. Velkommen :lbake i tjeneste område Øst!

4) I disse korona-:der kom det forespørsler om å utvide åpnings:dene. Telefonvakter har, i
likhet med resten av nasjonen, bliB inspirert :l å gjøre en forskjell.
Resultatet av en undersøkelse blant telefonvaktene gjør at NA-telefonens åpnings:der
midler:dig utvides fra uke 18. Fra uke 18 vil NA-telefonens åpnings=der være fra 17-21.
Tusen takk :l telefonvaktenes villighet :l å utgjøre en forskjell.
(se epost under ang pkt om endring av liBeratur)

Her er eposten som er sendt :l 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.

5) Område Midt og område Øst deltar nå, sammen med de resterende områdene, i
telefontjeneste. DeCe betyr at alle områdene i region Norge deltar i denne tjenesten.
Fantas:sk! Tusen takk!

6) I disse korona:der 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 :lby møtefølge :l nykommere. DeBe gjelder fylkene: Vestland :dligere Sogn og Fjordane,
Innland :dligere Oppland, og Troms og Finnmark :dligere Finnmark.

Det er også svært få frivillige i (Nord) Trøndelag, (Aust) Agder, Viken (Akershus og Øs^old).
Jevnt over trenger vi også ﬂere kvinnelige 12trinnsfrivillige.

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

9) Vi fortseBer 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 :l den evt. blir foreslåB endret, OG gruppesamvi<gheten evt. bestemmer den bort, så
er den obligatorisk. Hensikt med logg er å gi oss informasjon ved årssluB.

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

12) Telefonkomiteen har oppreBet og dricer (foreløpig) den regionale NA Norge Facebook. Her
har vi svart på henvendelser, og postet kontak:nformasjon og sitater fra vår liBeratur.
Sitatene anser vi å være informa:ve og/eller :ltrekkende. Sitatene er gjengiB innen
retningslinjene :l NA. Vi postet også at service-konferansen ble avlyst.

EBer at NA Norge Facebook har vært :lgjengelig en periode opplever vi erfaringene som kun
posi:ve. Vi ser ingen grunn :l å legge ned siden, men heller å få delegert tjenesten :l
betrodde tjenere som kan betjene og øke ak:viteten.

Evt., skal denne tjenesten underligge telefonkomiteen?
Kan vi bruke noen kroner på promotering?
Telefonkomiteen takker uanseB for :lliten i denne saken.
OppreBholdelse 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
åpnings:der. Resultatet av undersøkelsen blant våre telefonvakter viste en tjenestevillighet
som gjør en endring realis:sk.
Alterna:vet som står tydeligst fram er en «sløyfe-ordning» der det knyBes 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 :l neste osv. Slik fortseBer 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 :l å delta i en slik «sløyfe-ordning». Disse medlemmene er også villig
:l å utvide åpnings:dene dras:sk, og ha en åpnings:d som spenner fra morgen :l kveld.
Spesiﬁkt :dspunkt er ikke fastsaB.
DeBe betyr at vi eksempelvis kan oppreBe 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 deBe 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 opera:vt igjen om endringen ikke skulle fungere.

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

14) Regionen har moBaB krav om nedleggelse av NA Norge Facebook fra område Sør.
Telefonkomiteen ser oss plik:ge :l å kommentere kravene grunnet vårt :ldelte ansvar i
oppreBelsen og midler:dig dric.

Det er et paradoks at ulike argumenter kan ha sine utspring fra de samme tradisjonene. DeBe
skjer oce i NA. Når vi ser utover våre egne regionale grenser ser vi at det er :lfelle her;
tolkninger av tradisjoner knyBet :l de aktuelle saker.
Ved oppreBelse og dric av NA Norge Facebook har Telefonkomiteen benyBet seg av
erfaringene :l 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
(hBps://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/PR/
Egypt%20PR%20CommiBee%20Facebook%20page%20-%20SP.pdf). I fortseBelsen av deBe
dukket det opp utallige erfaringer gjort av ulike regioner.
Telefonkomiteen har valgt å se på område Sørs argumentasjon ic de registrerte NA Facebook
sider (se vedlagt liste av oppdagede NA sider på FB).
Vi ønsker å kommentere område Sørs krav eBer beste evne. Utover deBe 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. DeBe kan skade NA og enkel:ndivider. 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 fåB deBe :l. Men deBe 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 bruB noens evt anonymitet på en framhevende måte.

«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 deBe, og Telefonkomiteen har valgt å gjøre det samme.
Årsaken er :ltrekningskracen det kan ha. Sør refererer :l medlemmers brudd på anonymitet,
men det kan diskuteres om det (kun) er medlemmer som anbefaler. Det er absoluB mulig at
anbefalinger også kommer fra profesjonelle og pårørende. Det kan også argumenteres for at
tradisjonen 11 blir ivaretaB da NA Norges Facebooks holdning baserer seg på :ltrekning. Å vise
åpenhet ved å :llate kommentarer og anbefalinger (rusavhengige, ikke-rusavhengige, pårørende,
profesjonelle) er en :ltrekkende holdning og et :ltrekkende signal mot både rusavhengige som
fortsaB lider, ikke-rusavhengige og resten av oﬀentligheten. Vi erfarer deBe som ikke
fremhevende. Om denne tjenesten skal oppreBholdes på NA Norge Facebook er gruppenes fulle
og hele avgjørelse.
11. Vå r 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 deBe er indirekte reklame og indikerer at NA har relasjoner :l
disse. Brudd på Tradisjon 6.
Kommentar:
Det dukker opp en rubrikk med «relaterte sider» på FB-sider. Så vidt vi forstår baseres deBe på
FBs egne algoritmer og er utenfor vår kontroll. Slik reklame vises på alle NA-sidene vi har oppsøkt
(se register under). DeBe 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 lå ne NA-navnet til noe beslektet formå l eller
utenforstå ende foretak, ellers kan problemer med penger, eiendom eller prestisje skille oss fra
vå rt hovedformå l.

3) Ingen publisering av NA liBeratur kan forekomme da Facebook har en klausul angående
eierskap :l 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
verdensomfaBende lisens, underlisensbar reB :l å bruke alt opphavsreBs beskyBet innhold
eBer at det er bliB publisert på deres sider. (Se punkt 3.3 -Tillatelsene du gir oss i
Be:ngelsene :l facebook) NA har en restrik:v poli:kk angående vårt åndsverk (Les om FIPT
på NAś hjemmesider). Vi må derfor sikre oss om at vi ikke «deler ut» NAs åndsverk :l andre,
deBe vil være svært uheldig og brudd på NA-fellesskapets beslutninger. DeBe seBer også
spørsmålstegn vedrørende bruk av logoer etc. på Facebooksiden. All informasjon om NA må
begrenses :l vår oﬃsielle hjemmeside slik at vi unngår problemer med deBe i frem:den.
Svar.
Se “Requirements for reprin:ng by NA service boards and commiBees”.
hBps://na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/legal-sales/IPB4_03.pdf?
xclid=IwAR1cnV09_N47HSwMm3hO5y7Ht1O2r_ZIlpUzPZTV6pvrU86YEl57NJx1OD0

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-facebooksider. Parentesen forteller om siden har kommentarfelt på sine publikasjoner, om de har
anbefalingsfelt, blir assosiert/relatert :l andre sider (FB algoritmer), og om NA Facebook-siden liker
andre sider. Noen sider har også mulighet for å oppreBe innsamlingsaksjon/donasjon på sine sider.

•

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

•

Kathmandu (anbefalinger, kommentarer, relaterte sider)

•

Narco:cs Anonymous Deutschland (kommentarer, anbefalinger, relaterte sider)

•

Chicagoland Region Narco:cs Anonymous (kommentarer, anbefalingstjeneste, relaterte sider
og sider de liker)

•

East End Area Narco:cs Anonymous Events (kommentarer, anbefalingstjeneste og relaterte
sider)

•

Narco:ques Anonymes France (kommentarer, anbefalinger, relaterte sider)

•

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

•

Canada (kommentarer, relaterte sider)

•

South Africa (kommentarer, relaterte sider, innsamlingsaksjon)

•

Conne:cut (USA) (kommentarer, relaterte sider)

•

Australia (kommentarer, relaterte sider)

•

Greater NY Regional Service Oﬃce of Narco:cs Anonymous (kommentarer, relaterte sider,
oppreB innsamlingssaksjon)

•

NorthEast GA Narco:cs Anonymous (kommentarer og relaterte sider)

•

Peninsula Area of Narco:cs Anonymous Public Rela:ons (kommentarer, oppreB
innsamlingsaksjon og relaterte sider)

•

Narco:cs Anonymous Chennai Area (kommentarer, relaterte sider og sider de liker)

•

Narco:cs Anonymous : Helping Hands, Shillong

•

Down East Area of Narco:cs Anonymous (kommentarer og relaterte sider)

•

Central Indiana Area of Narco:cs Anonymous (kommentarer, relaterte sider, oppreBe
innsamlingssaksjon)

•

Wheeling Narco:cs Anonymous

•

Mangalore,Germany

•

Narco:ques Anonymes Zenegal (kommentarer og relaterte sider)

•

Narco:cs Anonymous Chiang Mai (kommentarer og relaterte sider)

•

Zurich (kommentarer og relaterte sider)

•

Ireland (kommentarer, relaterte sider)

•

Dehli (kommentarer og anbefalinger)

•

502 Area of Narco:cs Anonymous (kommentar, anbefaling, relaterte sider)

•

Unity Area of Narco:cs Anonymous (kommentar, relaterte sider)

•

Narco:cs Anonymous,Rohru. (kommentarer og relaterte sider)

•

Finger Lakes Area of Narco:cs Anonymous (kommentarer, relaterte sider)

•

Narco:cs Anonymous El Paso Texas (kommentarer, relaterte sider)

•

East Coast Scotland Narco:cs Anonymous Area (kommentarer, anbefalinger, relaterte sider)

•

Narco:cs Anonymous of Iran ( ﻣﻌﺘﺎدان ﮔﻤﻨﺎم اﯾﺮانkommentarer, relaterte sider, sider som NA Iran
liker)

•

Narco:cs Anonymous NA Hoedspruit (kommentar og relaterte sider)

•

Narco:cs Anonymous, Bangalore (kommentarer, relaterte sider, sider Bangalore liker)

•

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

•

Southeastern Mass Area of Narco:cs Anonymous

•

Central Ohio Narco:cs Anonymous PR (kommentar, relaterte sider, oppreBe
innsamlingsaksjon og anbefalinger)

•

Narco:cs Anonymous Joburg (kommentarer, relaterte sider, sider denne siden liker)

•

Lane County Area Narco:cs Anonymous (kommentarer og relaterte sider)

•

Narco:cs Anonymous Arkansas (kommentarer, relaterte sider, innsamlingsaksjon)

•

Iowa Region of Narco:cs Anonymous (kommentarer, anbefalinger, relaterte sider, oppreBe
innsamlingsaksjon)

•

Recovery Coast Area of Narco:cs Anonymous Public Rela:ons (kommentarer, anbefalinger og
relaterte sider)

•

Narco:cs Anonymous of Waxahachie (kommentarer, relaterte sider, anbefalinger)

•

Gold Coast Area of Narco:cs Anonymous (kommentarer og relaterte sider)

•

Phoenix Ac:vi:es & Events of Narco:cs Anonymous (kommentarer og relaterte sider)

•

Narco:cs Anonymous - Egypt Region  اﻗﻠﯿﻢ ﻣﺼﺮ- ( زﻣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻣﻨﯿﻦ اﻟﻤﺠﮭﻮﻟﯿﻦkommentarer,
anbefalinger, relaterte sider, sider som NA siden liker)

•

Narco:cs Anonymous Phoenix (kommentarer og anbefaling)

•

Daytona Area of Narco:cs Anonymous (kommentar, anbefalinger, relaterte sider)

•

Narco:cs Anonymous Catawba Valley Area (kommentarer, relaterte sider, anbefalinger,
oppreB innsamlinger)

•

NC Capital Area of Narco:cs Anonymous (kommentarer, relaterte sider, oppreB
innsamlingsaksjon)

•

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

•

Narcó:cos Anónimos Región Ecuador (kommentarer, anbefalinger, relaterte sider, sider som
Ecuador liker, oppreB innsamlingsaksjon)

•

Narco:cos Anonimos (Narco:cos Anonimos Baja Son Mexico Regional Service CommiBee,
som betjener delstatene Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora og Sinaloa)
(kommentarer)

Søk gjerne eCer 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
liB fellesskap i det. Hvor lang :d er det man bør vente eBer en
sprekk f.eks.? Og kan jeg bare møte opp på et møte jeg søker meg
frem :l via deres neBsider eller må det være en form for
registrering eller invitasjon først.

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 :l våre møter! Any:me!
Det er bare å møte opp, så vil du bli taB imot av medlemmene på det møtet.
Bare søk deg fram :l 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: hBps://www.yourvismawebsite.com/na-regionen-norge/
Vårt budskap er at en rusavhengig, en hvilken som helst rusavhengig, kan sluBe å bruke,
miste lysten :l å bruke og ﬁnne en ny måte å leve på.
Vårt budskap er håp og eB løce om frihet.

Den 06.02.2020 17:42, skrev xxxx:
Hei xxxx.
Åhhhh! Nå ble jeg leBet 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
jobb:der og slikt og starte å bygge meg opp nye relasjoner og ﬁnne
et sted å luce tanker og usikkerhet.

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

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 :lfriskning, så vil
ulike møter oppleves ulikt. Så prøv ut ulike møter :l du ﬁnner det/de møtene du trives på!

Lykke :l & 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: hBps://www.yourvismawebsite.com/na-regionen-norge/

Vårt budskap er at en rusavhengig, en hvilken som helst rusavhengig, kan sluBe å bruke,
miste lysten :l å bruke og ﬁnne en ny måte å leve på.
Vårt budskap er håp og eB løce om frihet.

xxxx

Dato

06.02.2020 20:54

Ja så reB du har og bra du :pset meg om å ikke vurdere eBer bare eB møte og skal ﬁnne et
og gi deg :lbakemelding på hvordan det gikk.

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

Skal gi :lbakemelding senest torsdag neste uke. Jeg må seBe :dsfrist på meg selv såjeg ikke
utseBer hele :den.

16) Neste TK-møte blir 20. juni kl 14.30.
Hjertelig velkommen for deltakelse - både som nominert :l verv og observatør.

IKT
Leder
Telefonkomiteen

