
 
 

 

• Presentasjonsrunde 

• Stille stund for å minne oss på hvem vi tjener 

• 12 Tradisjoner 

• Visjonen for service 

• 12 Konsepter 

• Noe å lese / fremføre? 

• Post / Mail 

• Referat forrige møte 

• Godkjennelse av agenda 

• Selvransakelse / Workshop 

• Rapporter 

• Spørsmål + svar 

• Valg 

• Saker 

• Eventuelt 
 
 
SELVRANSAKELSE / WORKSHOP: 
 
 
RAPPORTER: 
 
Se vedlegg  
Samledokument 10.20 
 
 
SPØRSMÅL + SVAR: 
 
 
 
 
 
 

Agenda for møte i NA Regionen Norge 

10. oktober 2020 



VALG: 
 
B.  Nestleder      (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
D.  Vara Sekretær     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
F.  Vara Kasserer     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
H. Vara Delegat     (rusfri tid 4 år, varighet 2 år) 
K. Kasserer Litteraturkomiteen   (rusfri tid 4 år, varighet 2 år) 
M. Leder Telefonkomiteen    (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
P. Nestleder Fellesskapsutvikling   (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
R. Leder ECCNA     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
S. OR koordinator     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
T. OR koordinator     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
 
 
 
 
 

Oversikt over tjenesteverv i NA Regionen Norge: 
 
  Verv Rusfri tid Varighet Valgt Ledig fra 

A Leder 4 års rusfri tid 2 års varighet Bjørnar 02.22  
B Nestleder 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig  
C Sekretær 3 års rusfri tid 2 års varighet Ole Gundval 10.21 
D Vara Sekretær 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig  
E Kasserer 4 års rusfri tid 2 års varighet Anders 02.21            
F Vara Kasserer 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig  
G Delegat 5 års rusfri tid 2 års varighet Jonas 06.22 
H Vara Delegat 4 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 10.20 
I 2. Vara Delegat 2 års rusfri tid 2 års varighet John Inge 10.22  
J Leder Litteratur 3 års rusfri tid 2 års varighet Jens 10.21 
K Kasserer Litteratur 4 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 
L Leder Web 3 års rusfri tid 2 års varighet Robert 02.22  
M Leder Telefon 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 10.20  
N Leder Oversettelse 3års rusfri tid 2 års varighet Geir 06.22 
O Leder FU 3 års rusfri tid 2 års varighet Monica 02.21 
P Nestleder FU 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 10.20 
Q Leder Servicekonf. 3 års rusfri tid ad-hoc Ketil 
R Leder ECCNA 3 års rusfri tid ad-hoc Ledig 
S OR koordinator 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 
T OR koordinator 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 

 

 
 
 



SAKER: 
 

1. Budsjett 2021.  
 
 
 

2. 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 imot på 
Regionens vegne i de enkelte sakene, og med begrunnelse for dette. 
(sak fra OSSK) 
 

 
3. 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 offentligjort 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) 
 

 
4. Sak NA Norge opprette et digitalt område? 

 
 
 

5. Skal NA Regionen Norge gå over til to fysiske og et online-møte i året? 
 
Dette vil spare regionen for mye penger. 
(Sak fra OØSK) 

 
 
6. Hvor i strukturen skal NA Facebook Norge tilhøre i vår struktur? 

 
(Sak fra Telefonkomiteen) 
 
 
 



7. NA Facebook Norge ønsker tilbakemelding fra gruppene: 
 
Hva tenker vi om å ha informative poster hvor vi presenterer områder og/ 
eller grupper enkelt, forteller hvor og når de har møter o.l. Vi kan også 
fortsette å poste utdrag fra litteraturen vår. 
Vil gjerne ha en tilbakemelding på hva gruppene tenker om å øke 
aktiviteten på siden vår, og vil også gjerne ha noen flere villige til å drifte 
den hvis vi skal øke på med aktivitet.  Vi bør også se på mulighetene for å 
kjøpe annonseplass for å kunne nå ut til enda flere, komiteen kan godt 
sjekke ut hva potensialet er og hvor mye vi faktisk må ut med for å nå 
mange. 
(Sak fra Telefonkomiteen) 

 
 

8. Eventuelt: 


