
Områdemøte lørdag 5/9-2020
Tilstede 15 personer.
(Vara kasserer meldte avbud grunnet karantene, men sendte rapport via GSR 
Hamar)

GSR NA Alltid / uansett Sandvika, vara GSR Sandvika, GSR NA Alltid på en søndag 
Stovner, GSR NA Håp gruppa Ski, GSR Hamar, GSR Gjøvik, GSR Lambertseter, 
GSR NA Online Innlandet. GSR Mandagsgrupoa Grunerløkka, Vara GSR Lillestrøm, 
leder OR, RKM, og 3 observatører fra Lillestrøm.

Møtet ble ledet av RKM (avtroppende) GSR'ene takket RKM for godt utført service.

Dagsorden opplest og vedtatt, med noen innsigelser på sakene.

Ikke noe post til gruppene, foruten et par brev med renteendringer.

Dagens Områdemøte er for første gang gjort tilgjengelig for Zoom.

Gruppe rapporteringer. GSR'ene ble oppfordret til å sende rapporten til sekretær på 
Mail. sekretar@naoosk.org

Enkelte grupper sliter litt økonomisk, og ekstra utgifter til antibac er en av årsakene til 
det, foruten om stengte møter under Covid-19 pandemien.

Møtene på Grunerløkka starter opp igjen mandag 20. september kl 20:00.

Vara kasserer ber gruppene legge inn regninger i god tid. Kasserer godkjenner disse 
på torsdager.
Utgifter bank etc.      Kr 1520.-
Innskudd 7 tradisjon  kr. 660,28.-
Saldo                           Kr. 37.264,51.-

Konventkomiteen er blitt enige om å utsette konventet til helgen 23-25/4-2021. Fikk 
støtte på det fra alle GSR'er.

Ledige verv i område;
Leder - Bjørn Daniel stilte til valg, og ble enstemmig valgt inn som leder.

Nestleder,
Kasserer,
Sekretær
Vara sekretær,
Leder læredag,
Kaffekoker- Tone stilte og ble valgt som ny kaffekoker.

mailto:sekretar@naoosk.org


Saker til/fra Regionen,
Skal NA Norge opprette et digitalt område?
Eller er det opp til de digitale gruppene og opprette et område?
RKM fikk gode innspill fra diverse GSR'er og tar med innspillene videre til Regionen.

GSR'ene stemte enstemmig for at område ikke sender noen penger videre nå.

Rapport fra leder OR,
Vi trenger sårt service villighet i komiteen. Panelene er oppe og går flere steder, men 
det er kun leder og kasserer i komiteen.
OR trenger en,
Panel koordinator,
Vara panel koordinator,
Vara kasserer,
Sekretær,
Vara sekretær,
Litteratur ansvarlig,
Vara leder,
Kaffekoker.

GSR'er oppfordres til å ta det med ut i gruppene.

Ref. Terje


