Område Midt Service Komite
Referat OMSK Zoom-møte 07.06.20
Møteplan:
Møtetid:

Tas opp på møtet.
11:00 – 15:00

Kontonummer:

4202.51.36904

Innkalt: Leder, Kasserer, Sekretær, RKM, GSR NA Trondheim, GSR NA Byåsen Basic
Mandag, GSR NA Byåsen/Sverresborg Fredag, GSR Molde, GSR NA Namsskogan, GSR NA
Online - Reisen fortsetter, OR-leder Møre og Romsdal, Leder OR-Trøndelag,
Konventkomiteleder
Til stede: Leder, Kasserer, Sekretær, RKM, GSR Reisen fortsetter, GSR Byåsen Basic, Vara
GSR Reisen fortsetter, 1 observatør.
Grupper i område Midt: NA Trondheim, NA Byåsen Basic Mandag, NA Byåsen/Sverresborg
Fredag, NA Molde, NA Namsskogan, NA Online - Reisen fortsetter.
Agenda til møtet:
● Presentasjonsrunde. Alle presenterte seg.
● Godkjenning av agenda og referat fra siste møte. Godkjent.
● Ta en stille stund. Tok en stille stund.
● Lese visjon for NA tjeneste. Leder leste visjon for NA service.
En visjon for NA service:
Alle anstrengelsene til Anonyme Narkomane er inspirert av våre gruppers primære
formål.
På dette felles grunnlag er vi forpliktet.
Vår visjon er at:
o
o
o
o
o

Enhver rusavhengig i verden har mulighet til å oppleve vårt budskap på sitt
eget språk og sin egen kultur og å finne muligheten til en ny måte å leve på.
Ethvert medlem, inspirert av gaven tilfriskning, opplever åndelig vekst og
innlevelse gjennom service.
NA’s service komiteer over hele verden arbeider sammen i en ånd av enhet og
samarbeid for å støtte gruppene med å bringe budskapet om tilfriskning.
Anonyme Narkomane er allment anerkjent og respektert som et levedyktig
tilfriskningsprogram.
Ærlighet, tillit og velvilje er grunnlaget for våre serviceanstrengelser, og disse er
avhengig av veiledningen til en høyere makt.

● Lese Tradisjonene. Leste tradisjonene.
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● Forståelse av 3. konsept.
GSR Byåsen Basic delte sin forståelse av 3. konseptet. RKM deler sin forståelse av 4.
konseptet på neste områdemøte.
1.

Spørsmål og kommentarer til rapporter:
For å begrense tidsbruken ber vi om at alle på forhånd har satt seg inn i rapportene, og
at det kun er spørsmål og kommentarer som tas opp.
RKM oppklarte en misforståelse i egen rapport.
Leder kommenterte manglende rapportering. Skyldes sikkert manglende arbeidsmøter.

2.

Rapportering fra verv:
Leder: Rapporterte fra egen rapport.
Sekretær: Rapporterte fra egen rapport.
OR-ledere: Ingen OR-ledere til stede.
Konventkomiteleder: Konventleder rapporte fra komiteen. Vil forsøke å finne nye
datoer for avholde konvent i løpet av året til neste konventmøte.
(Kasserer og RKM rapporterer under henholdsvis sak 3 og 6).

3.

Økonomisk status:
NA OMSK Driftskonto:
Kr. 17.773,46
NA OMSK Konventkonto: Kr. 9.491,Kasserer informerte om opprettelse av underkontoer for grupper i områder.

4.

Valg:
Verv:

Rusfri tid:

Varighet:

Nominert:

Nestleder

1 år

1 år

Ingen nominerte

Vara sekretær

1 år

1 år

Ingen nominerte

Vara kasserer

2 år

1 år

Ingen nominerte

Vara RKM

1 år

1 år

Ingen nominerte

OR-leder Trøndelag 2 år

1 år

Ingen nominerte

Område Midt har ingen retningslinjer for nominasjoner. Alle som ønsker å stille til
valg, har mulighet til å nominere seg selv. Det er ønskelig at man nomineres i en
gruppe.
Det er viktig at gruppene nå tar tak i service-villigheten for å ta verv i OMSK. Vervene
som leder, kasserer og sekretær går ut i løpet av året, og det er pr. i dag ingen som
fungerer som nestleder, vara kasserer og vara sekretær.
Sekretær sender egen melding om dette til samtlige GSR-er i området om viktigheten
av dette.
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5.

Saker fra/til OMSK:
Sak 5.1. Revidering av retningslinjer for OMSK
OMSK er registrert i Brønnøysundregisteret (Br.reg). Pga. manglende rutiner har ikke
informasjonen der blitt ajourholdt de siste årene. I økonomiske saker er det viktig at
det opereres med korrekte opplysninger i registeret.
Rutinene for ajourhold av registeret må være innarbeidet i våre vedtekter. Det for å
imøtekomme de krav Br.reg. setter for opprettelse og ajourhold i registeret. Vi hadde
egentlig planlagt å ta dette i forbindelse med en større revidering av retningslinjene
våre til høsten, men ser at det vil være hensiktsmessig å få denne biten unna så fort
som mulig.
Vi har derfor laget en sak som vi ønsker dere får behandlet i gruppene før OMSKmøtet 07.06.20 slik at vi på dette møtet, med forbehold om at det blir konsensus, får
fattet vedtak om vedtektsendringer relatert til Br.reg
Forslag til vedtak:
1. Område Midt Sakskomite vedtar følgende tilføyelse til dagens vedtekter for
OMSK:

Brønnøysundregisteret:
OMSK er registrert i Brønnøysundregisteret (Br.reg.). Ansvar for Ajourhold ligger til
sekretærfunksjonen.

Styre.
Administrativ komite i OMSK er å betrakte som styre jfr. registrering i Br.reg. Leder
for OMSK har rollen som daglig leder og styreleder. Resten av administrativ komite;
nestleder, sekretær og kasserer, er styremedlemmer. Sekretær er kontaktperson. Det
gir følgende roller:
Roller i Br.reg.:

Funksjon i OMSK:

Signaturrett.

Kontaktperson

Sekretær

Nei

Daglig leder

Leder

Ja

Styreleder

Leder

Ja

Nestleder

Nestleder

Nei

Kasserer

Kasserer

Ja
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Sekretær

Sekretær

Nei

Signaturrett.
Signaturrett er lagt til Styreleder og Kasserer. Begge må signere. Ved fravær av
styreleder og/eller kasserer kan administrativ komite gi andre i komitéen signaturrett
inntil manglende funksjon er tilbake fra fravær eller ny person er valgt.
Anonymitet.
De som meldes inn i Br.reg. blir meldt inn med fullt navn. Dvs. at de offentlig står
som styremedlemmer for NA OMSK i registeret. Hvis noen i administrativ komité
reserverer seg mot det, kan OMSK velge å; enten redusere antall medlemmer som
meldes inn i Br.reg, eller utpeke andre i OMSK som medlemmer i styret og eventuelt
gi de signaturrett.
2. Område Midt Sakskomite bekrefter at følgende pr. i dag, 07.06.20, fungerer
som administrativ komite:
Funksjon:

Navn:

Valgt:

Utløper:

Leder

Tor Erik

08.09.2019

08.09.2020

Nestleder

Vervet ikke besatt

Sekretær

Lars Arne

17.11.2019

17.11.2020

Kasserer

Nils Petter

09.12.2018

09.12.2020

Obs! I særutskrift til Brønnøysundsregisteret vil etternavn bli tilføyd.
3. Sekretær får i oppgave å innarbeide tilføyelsen i vedtektene og sørge for at
informasjonen i Brønnøysundregisteret blir oppdatert.
Saken ble belyst fra administrativ komite. Svarte på spørsmål og innspill. Jfr.
vedtektene er vi vedtaksdyktige (⅓ av GSR tilstede).
2 stemmer for, ingen imot. Vedtaket enstemmig vedtatt.
Sak 5.2. Ny NA-gruppe i området.
“NA Online - Reisen fortsetter” er en nyoppstartet online-gruppe. De har valgt å
knytte seg opp til område Midt. Vi ønsker dem velkommen og lar deres GSR
presentere seg og gruppen.
GSR presenterte gruppa. Opprettet 02.05.20, og er første rene online gruppe i området.
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Sak 5.3. Møteplan ut året.
I sak 5.3. på forrige møte ble det vedtatt møteplan. Pga. korona krisen har vi måtte
foreta endringer. Legger fram forslag til revidering av møteplanen.
Forslag til møteplan for 2020:
Dato:
Møtetid:
Møteform
23.02.20
11:00 – 15:00
Skypemøte
26.04.20
11:00 – 15:00
Avlyst
07.06.20
11:00 – 15:00
Zoom-møte
August/september 2020*
09:00 – 12:00
Treff i Molde
15.11.20
11:00 – 15:00
Zoom-møte
13.12.20
11:00 – 15:00
Zoom-møte
* Avholdes søndag i forbindelse med Molde-treffet.
Enstemmig vedtatt.
Sak 5.4.
OR-koordinator
På siste møte under sak 5.5. var det enighet om å sende saken om OR-koordinator
tilbake til gruppene for behandling. Er det noen av gruppene som har nominasjon til
OR-koordinator.
Saken diskutert. Saken sendes tilbake til gruppene med følgende spørsmål:
1. Hvordan ser gruppene for seg at OR-arbeidet i OMSK skal være? Kan det være på
tide å få samlet OR-arbeidet under en OR-komite som betjener hele området med
panelleder for de forskjellige oppgavene og områdene, samt en leder/koordinator på
toppen.
Sak 5.5.
Zoom abonnement
Skal område stå for et Zoom abonnement som kan brukes fritt av området, gruppene
og OR-komiteene? Et alternativ kan for eksempel være å overta abonnementet til NA
Online - Reisen fortsetter, så reserveres abonnementet ut fra behov.
RKM tar saken om det er riktig av området å opprette online-plattform for så å dele
det med gruppene på neste Regionmøte.
Vi, OMSK utsetter saken om å kjøpe abonnement til neste områdemøte. Vi ber pent
om å få låne abonnementet til NA Online - Reisen fortsetter i forbindelse med neste
OMSK-møte.
6.

Saker til OMSK fra/til Regionen
Siste regionsmøte avholdt 08:02.20. RKM referer fra dette møtet.
Oppfordring til å sende penger videre i strukturen pga. Korona-krisen.
EDM har opprettet egen hjemmeside: https//news.edmna.org. Der kan gruppene gå inn
og eventuelt komme med innspill.
Pga. Korona-viruset har ECCNA i Egypt ble utsatt. Neste år blir det i Ukraina (2021).
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Ekna Egypt i 2022.
RKM fortsatte med agenda for Regionmøtet.

7.

Oppdatering av kontaktliste.
Listen oppdatert

8.

Oppdatering av 12. Trinns frivillig liste.
Listen oppdatert

9.

Sende penger videre i strukturen.
I utgangspunktet sender vi 7. tradisjon videre i strukturen på slutten av året.
Budsjettert med å sende 10.000,- . I forbindelse med krisen rundt Korona kom det
forslag om å sende 7. tradisjon nå. Enighet om å sende kr. 5.000,- videre nå.

10.

Saker fra forrige møte.
Ingen oppfølgingssaker fra forrige møte.|

11.

12.

Eventuelt og evaluering av møte.
● Ingen eventueltsaker.
● Evaluering av møtet:
○ Kjempeflinke og at vi får gjort mye bra.
○ Veldig fint møte og at vi har vært veldig grundige.
○ Et godt og effektivt møte.
○ Synes Zoom fungerer som en god plattform for å avholde møter. God
funksjonalitet.
Sekretær leser opp foreløpig referat m/vedtak. Referatet lest opp og godkjent.

Møtet avsluttes med Sinnsrobønnen i service-form.

