RAPPORTER NA REGIONEN NORGE
REGIONSMØTE 10. OKTOBER 2020
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OMRÅDE VEST
Ingen rapport.
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OMRÅDE SØR

Rapport fra OSSK oktober 2020

I område sør avholdes det 9 møter fordelt over uka. De fleste møtene er i
Kristiansand, i tillegg er det møter i Arendal, Vennesla og Mandal.
Alle møtene var oppe og gikk i løpet av mai, etter et par måneder der møtene
var stengt på grunn av Corona-restriksjoner. Det var mindre møtedeltagelse
etter oppstart en vanlig. Nå for tiden er møtedeltagelsen normal.
Det avholdes OR-komite møte en gang i måneden. På grunn av corona tiltak,
har HI-servicen stoppet opp. Komiteen jobber for å finne nye OI-oppdrag og
fokuserer mest på dette nå. Det er opprettet et nytt verv til Mandal fengsel.
Komiteen har en del verv ledige grunnet mangel på tjenestevillighet.
OSSK gjenoppstartet område-møtene i juni etter et par måneder uten møter.
Det er ledige verv i OSSK.
Siden Bragdøya ble avlyst i år har ikke Aktivitetskomiteen hatt noe konkret å
arbeide med.
Økonomisk vil vi se hvordan området ligger an i november, for deretter å ta en
stilling til om det er noe å sende videre i strukturen.
Vil presisere viktigheten av at agenda for regionsmøtet kommer presist slik
den skal, slik at vi i Område Sør har tid til å ta stilling til sakene.

IKT
Tommy
Vara-RKM
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OMRÅDE MIDT

Rapport Område Midt 19.09.2019

Grupper i område Midt: NA Trondheim, NA Byåsen Basic Mandag, NA Byåsen/Sverresborg
Fredag, NA Stjørdal, NA Molde, NA Namsskogan.

Vi opplever en del problemer med å få inn rapporter fra GSR`er, dette skyldes manglende
opplæring av Google docs, deling av mapper, opp og nedlastninger.
Vi har nå også etterspurt rapporter fra OR. Vi vet at det utføres oppdrag i fengsler og
institusjoner av ildsjeler i begge distrikt Trondheim og Møre. Men vi trenger ledere i begge
komiteene, samt rapporter om hva som foregår rundt om.

Økonomisk status:
NA OMSK Driftskonto: Kr. 12451,71
NA OMSK Konventkonto: Kr. 2847,87
Redegjorde for kontobevegelser fra driftskontoen siden siste møte. Når gruppene
sender inn penger må det beskrives hvilken gruppe de representerer ikke kasserers
navn.
Konventkonto. Kasserer Molde-treffet har jfr. OMSK vedtak fått til disposisjon kr.
10.000. Eventuelt overskudd tilbakeføres konventkonto.

RKM: Møteleder leste opp brev fra RKM. RKM utdypet brevet noe. Det var enighet om at
Vara RKM ivaretar vervet inntil ny RKM er valgt. Vara RKM drar på neste Regionmåte.

Saker fra/til OMSK:
Sak 1. Konvent 2020
I forbindelse med behandling av konvent 2019 ble det i sak 2 på områdemøte
17.02.19, stilt spørsmål fra NA Trondheim om vi for fremtiden skulle avholde konvent
på vinterhalvåret. Saken ble diskutert. Nå som konventleder var på plass og ikke så det
som noe problem å avholde konvent i mårs/april var det positive signaler fra resten av
komiteen. Noen innsigelser ble drøftet, men det ble konsensus om at OMSK konvent
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2020 avholdes i mars eller april. Konventleder tar med seg dette og kommer tilbake
med eksakt dato. Enstemmig vedtatt.

Sak 2. Endring i vedtektene til OMSK
I sak 2 fra områdemøte 16.06.19 framla NA Namsskogan forslag til endring av
vedtektene: "NA Namsskogan ønsker endringer i vedtektene til OMSK slik at
områdemøtet ikke er vedtaksdyktig med mindre 1/3 av GSR-ene er tilstede".
Saken ble diskutert på siste områdemøte. Jfr. vedtektene ble saken sendt tilbake til
gruppene for behandling. OMSK ønsket at ovennevnte unntak skulle bestå, men at det
i ordinære saker måtte være minst 1/3 av GSR-ene til stede for at OMSK skulle være
vedtaksdyktig.
Enstemmig vedtatt.

Sak 3. Møteplan ut året.
Med utgangspunkt i økonomien må vi ta stilling til om resten av møtene i år skal
foregå på Skype. 17. november kl. 11.00 – 14.00. Møte på Skype. Det ble presisert at
vi måtte møte opp i god tid for å teste ut teknologien virker.

Sak 4. Hva gjør vi for å fylle opp vervene som står tomme i OMSK.

Oversikt over verv pr. 08.09.19
Funksjon:
Leder
Nestleder
Sekretær
Vara Sekretær
RKM
Vara RKM
Kasserer
Vara Kasserer
OR Leder Trøndelag
OR Leder Møre og Romsdal
Konventleder

Verv utgår:
September 2020
Ledig
Oktober 2019
Ledig
Ledig
Oktober 2019
Desember 2020
Desember 2019
Ledig
Desember 2019
Etter endt konvent 2020

Rusfri tid:
2 år
1 år
1 år
1 år
2 år
2 år
3 år
2 år
2 år
2 år
2 år

Varighet:
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
2 år
1 år
1 år
1 år
1 år

I tillegg kommer verv i Regionkomiteen med underkomiteer. GSR-ene tar dette med seg
tilbake til gruppene og ber dem om å tenke på gruppesamvittigheten og ta verv, lokalt, område
og regionalt.

Saker til OMSK fra/til Regionen
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Siste regionsmøte avholdt 08.06.19. Vara RKM har referert fra dette møtet. Ingen nye
saker til regionen i oktober.

IKS

Vara RKM
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OMRÅDE ØST
Ingen rapport.

OMRÅDE ØST 2
Ingen rapport.

OMRÅDE NORD
Ingen rapport.
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LEDER

Rapport fra leder
Hei alle sammen, en lang og for undertegnede, innholdsløs sommer er
over.
Innholdsløs i den forstand at alt kjent og kjært av NA aktiviteter har
ligget brakk.
Savnet av treff og konventer har vært påtakelig for mange. Jeg har fått
mange henvendelser fra våre medlemmer rundt
om i landet og vi er mange som deler denne erfaringen.
Det positive er at mange av møtene våre er opp og går igjen. Endel av
disse har restriksjoner i forhold
til både antall personer til stede og registrering av navn og nummer.
Det er uansett godt å ha fysiske møter på plass igjen.
Fraværet av fysiske møter har vist hvor initiativrike og kreative NA
folk er.
For mange har nettmøter fungert over all forventning og vi har fått til
både områdemøter, regionsmøter og ikke minst
haugevis av tilfriskninsmøter online.
Godt å registrere at ingenting ser ut til å stoppe reisen vår i
tilfrisking.
Ser fremover med optimisme
Med ønske om en effektiv vaksine og mye god tilfrisking for den enkelte
.
IKS
Leder
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NESTLEDER
NA Regionen Norge mangler nestleder.
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SEKRETÆR

10

VARASEKRETÆR
NA Regionen Norge mangler varasekretær.
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KASSERER

Rapport Kasserer okt. 2020
Hei, jeg har satt sammen et budsjett for 2021, det er
fremdeles noen som ikke bruker exel-mal. Fint hvis alle
kan gjøre det så blir det lettere.
Jeg har hatt kontakt (skype og messenger)med tjenestekomiteen.
Jeg betaler regninger og godkjenner utbetalinger
fortløpende.
Ikt Anders
Kasserer
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VARAKASSERER
NA Regionen Norge mangler varakasserer.
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DELEGAT

Delegat rapport till regionsmöte i Okt
Sedan sist har vi deltagit på flera webinar, WSC part två, sommar EDM og allt har varit online.
Det har varit betydligt mer å göra nu än 2019 detta pga Covid-19 som har resultert i många webinar, mer mail,
frågor från olika regioner, som vi har vidare sänt i vår region alt svarat direkt på själva.
Vara delegat valde i början av aug månad att avsluta sitt verv, vi önskar han lycka till vidare med andra service
uppdrag i vår gemenskap.
Andra vara delegat slängde sig runt och blev med på stora delar av WSC part två samt i service processen efter
detta med bla EDM och har fungert som vara delegat och varit ett fint bollplank för delegat når avgjørelsen
skall tas på vegna av Na region Norge.
Det som har varit den stora utmaningen för oss är bristen på kommunikation från RKMer till oss.
Detta är inget nytt fenomen, desvärre.
Delegatene har haft upp detta tema tidigare vid flera tillfällen de sista 4 årena. Vi var inom detta under vårt
regionsmöte i feb, där vi tydligt sa ifrån att vi behöver input från RKMene för att vi skall kunna veta hur vi skall
rösta i de olika sakerna som kommer upp i WSC/EDM. Det blev oxå nämt på vårt regionsmöte i juni, samt i vår
juni rapport, vi önskar en dialog med RKMena, den är idag helt obefintlig.
Sedan vårt regions möte i juni har vi skickat ca 35 mail till RKMena, dagordning inför möten, omröstningar vi
skall göra, referater fra mötene samt allmän info i flera av dessa mailene har vi tydligt önskat svar. Vi har fått
noll svar tillbaka
Det blev gjort av RKM för område mitt en messenger grupp för delegatene och RKMena efter sist regionsmöte
för att hjälpa till med dialogen mellan oss, det har i stort sett kun varit delegaten som har sänt info till RKMena
om ting som sker i vår Na värld.
Vi önskar att detta är ett tema på nästa regionsmöte, kommunikation.
Delegaten kommer att deltaga online på nästa regions möte
Tidsbruk på regions service sedan sist:
Delegat ca 50 timmar, Webinar, WSC part 2, EDM, mail, samtaler med vara delegat, andra vara delegat,
delegater fra andra regioner, betrodde tjenere i region norge, ref skrivning mm
Vara delegat –
Andra vara delegat ca 25 timmer, WSC part 2, EDM, mail, samtaler med delegat
Kostnad för att närvara på regionsmöte i okt 0 kr

Tack för att vi får tjena Na region Norge
Delegatene
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VARA DELEGAT
NA Regionen mangler varadelegat.

2 VARA DELEGAT
Se rapporten fra delegat.
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LEDER LITTERATURKOMITEEN

NA Norges Litteraturkomité
Vestre Strandgt. 19a, 4611 Kr. Sand
litteratur@nanorge.org

25.09.20
Litteraturkomiteen har fremdeles noe mindre salg av varer enn vi hadde håpet på. Etter at
gruppene i NA gradvis har åpnet opp etter Covid 19 ”lock down” i vår, så forventet vi en god
økning i salget av litteratur. Det salget har ikke blitt så bra som ventet. Det er viktig å ta med
at ”2020 vil være et annerledes år på mange måter, også økonomisk.

Litteraturkomiteen har sendt videre kr. 25.000,- til regionen. Året sett under ett, så har
litteraturkomitén sendt videre mindre en ønsket. Det er grunnet mindre salg i 2020 fram til
nå. Fremdeles er det viktig og poengtere viktigheten av god likviditet i en komité som lever
på salg av varer. Legger ved en Resultatrapport datert 26.09.20 for innsyn i våres økonomi.

Litteraturkomiteen pakker varer 1 gang pr uke for å kunne opprettholde en rask og god
tjeneste til våre kunder. Noe vi håper våres kunder er fornøyde med. I tillegg har vi fått gode
bestillingsrutiner for varelageret, hvor vi 2 ganger pr. år bestiller varer fra Belgia. Det gjøres
vår og høst.

I den daglige driften går det meste som det skal og vi prøver å holde god kommunikasjon
mellom komiténs verv og medlemmer.

Litteraturkomiteen har ledige verv: Nestleder og kasserer. I tillegg så har vi behov for
pakkere slik at flere kan rullere på den tjenesten.

Neste møte i litteraturkomitén: 25.11.20 kl. 18 i Vestre Strandgate 19 a.

I fellesskap……….

Jens
Leder
NA Norges Litteraturkomité

www.nanorge.org

17

NA Norges Litteraturkomité
986024247

Resultatrapport

Regnskapsår: 01.01.2020 - 31.12.2020
Gjelder periode: 01.01.2020 - 26.09.2020
Periode fg år: 01.01.2019 - 26.09.2019

Periode

Akkumulert

Periodeslutt
fg år

212 028,50

212 028,50

255 725,00

149,00

149,00

0,00

212 177,50

212 177,50

255 725,00

-55 729,59

-55 729,59

-81 185,13

0,00

0,00

-3 395,56

-25 505,00

-25 505,00

-19 705,00

Driftsinntekter
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri
3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri

Driftskostnader
4301 Varekjøp
4600 Emballasjematerialer
6100 Frakt, transport og forsikring
6110 Toll og spedisjonskostnader
6300 Leie lokaler
6810 Datakostnad

-3 385,50

-3 385,50

-3 228,25

-27 240,00

-27 240,00

-31 845,00
-11 026,00

-5 452,00

-5 452,00

6940 Porto

0,00

0,00

-397,00

7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig

0,00

0,00

-5 634,00

7500 Forsikringspremier

-1 105,00

-1 105,00

-768,00

7770 Bank og kortgebyrer

-6 263,96

-6 263,96

-9 761,86

7830 Konstaterte tap på fordringer

Driftsresultat

0,00

0,00

-4 651,00

-124 681,05

-124 681,05

-171 596,80

87 496,45

87 496,45

84 128,20

-141,21

-141,21

0,00

843,85

843,85

911,23

Finansielle poster
8056 Påminnelsesavgift
8060 Valutagevinst (Agio)
8160 Valutatap (Disagio)

0,00

0,00

-2 864,85

702,64

702,64

-1 953,62

Ordinært resultat før skatt

88 199,09

88 199,09

82 174,58

Ordinært resultat

88 199,09

88 199,09

82 174,58

Årsresultat

88 199,09

88 199,09

82 174,58

Utskrevet av NA Kasserer 26.09.2020 12:09:46

Visma eAccounting

Side 1 av 1
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LEDER WEBKOMITEEN

Rapport fra Webkomitéen til Regionmøte oktober 2020
Webkomitéen består pr. dags dato av 5 personer og alle verv er besatt. De fleste som gjør
tjeneste, har lang fartstid i komitéen, så daglig service gjøres innen rammene vi har for
svartid og informative tilbakemeldinger. Vi ønsker gjerne flere servicevillige i komitéen.
Den daglige service går ut på å drifte og oppdatere nettsiden, legge ut informasjon om
møter, arrangementer og dagsorden/rapporter fra områder og region. Vi rullerer på
arbeidsoppgavene på månedlig basis for å dele på kompetansen om NA sin struktur og
virke, på denne måten blir det uproblematisk å dekke for komitémedlemmer som ikke har
mulighet for å utføre service grunnet andre årsaker.
Webkomitémøtene avholdes månedlig via videokonferanse. Vi er også behjelpelig med å
sette opp videokonferanseløsninger for andre grupper eller komiteer hvis dette skulle være
ønskelig. Vi synes dette er en god løsning, spesielt når det er litt avstand mellom
medlemmer som skal møtes, da det sparer NA for utgifter til kjøring.
Vi har mottatt henvendelser fra medlemmer, lest rapporter og diskutert det som angår
Webkomitéen. Her er våre kommentarer/synspunkter:
●

Siden forrige Regionsmøte har webkomiteen, enten etter ønsker fra områder eller på
eget initiativ, fortsatt utviklingen av hjemmesiden. Vi har installert en ny funksjon ved
møtesøk som viser om møte er stengt på en oversiktlig måte. I tillegg har vi
oppdatert møtesøkfunksjonen med gjeldende fylkesfordeling.Har også fått rullegardin
fuksjon på hovedmenyene. Innenfor våre økonomiske rammer og de muligheter vår
hjemmesideløsning gir oss, mener vi at vi har fulgt opp det som har vært mulig og at
vår hjemmeside fremstår som funksjonell og ryddig.

●

Webkomiteen har fulgt debatten om hvorvidt fremtidige Regionmøter skal avholdes
på digital plattform. Vi har selv benyttet oss av digital plattform for alle våre møter i
mange år nå og har god erfaring fra dette. Uavhengig av Covid19 vil vi derfor fremme
at det først og fremst handler om at det går store summer til reise/opphold og mener
derfor at 1-2 av 3 regionmøter bør avholdes digitalt.

●

Webkomiteen har lenge benyttet seg av en gratis digital plattform for våre møter. Det
har hatt sine begrensninger og etter å ha prøvd ut en betalingstjeneste erfarer vi at
bedre funksjonalitet oppveier utgiftene. Vi har derfor valgt å fortsette med det.
Foreløpig dekker vi det over eget budsjett, men oppfordrer Regionen til å finne en
løsning som kan brukes av alle underkomiteer.

Vi oppfordrer igjen alle våre epostinnehavere om å “rydde” i sine respektive epostkasser da
mange snart har nådd maximum limit, så vi ikke risikerer at viktig epost ikke kommer fram.
Vi ønsker å forbedre og utvikle oss, så dersom noen har flere forslag til nettsiden vennligst
send oss en epost på webmaster@nanorge.org
IKS Webkomitéen
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LEDER TELEFONKOMITEEN

Referat Telefonkomiteen september 2020
Samt vedlegg/rapport fra NA Norge Facebook
1) Ledige verv: sekretær og nestleder
2) Leder går av etter endt periode (oktober 2020). Telefonkomiteen nominerer Terje fra NA
Mandal til ledervervet i Telefonkomiteen. Nominasjon sendt region.
Avtroppende leder vil takke for tilliten som er blitt gitt gjennom nominasjon, valg og
påfølgende arbeid. Det har vært en utfordrende, ressurskrevende, lærerik, inspirerende og
takknemlig jobb å tjene fellesskapet i denne tjenesteperioden. Anbefales på det sterkeste!
Tusen takk til alle tjenestevillige medlemmer i telefonkomiteen; enten administrativt,
Facebook, 12trinnsfrivillige (møtefølge) eller telefonvakter.
Vi gjør en kjempejobb! Stolt av oss! <3
3) Kasserer i Telefonkomiteen, Kaia fra Back to Basic, går av etter endt periode. Ny kasser er
Rita fra NA Downtown Stavanger. Vi takker Kaia av med stående applaus, og ønsker Rita
lykke til med det administrative arbeidet!
4) Bjørn Roar fra NA Larvik fungerer som leder for NA Norge Facebook. MEN hvor skal NA Norge
Facebook tilhøre i strukturen?? Sak sendt til region.
5) NA Norge Facebook melder om 544 følgere og 13047 visninger fordelt på 9 poster så langt i
år. Vi har også hatt 15 henvendelser på messenger. (se egen rapport/vedlegg)
6) Leder og nestleder hadde bestilt transport og overnatting til Servicekonferansen 2020. Vi har
fått største deler av beløpene tilbake fra forsikringsselskaper, men avventer fremdeles andre
svar.
7) 6. juli startet vi opp med ny telefonordning!
Vi hadde blitt forespeilet 2-4 ukers ventetid fra Telia, men plutselig ringte de, etter noen
dager, og sa at vi var i gang. Heldigvis var vi godt forberedt og kunne starte opp på dagen.
Tusen takk til tjenestevillige medlemmer som gjorde og gjør dette mulig!
8) Info om ny ordning:
-

-

Vi har åpent 10-22 hver dag, også i helger, ferier og helligdager.
Vi har tre grupper som rullerer. Vaktordningen varer 4 måneder pr gruppe.
En gruppe består av 8 tjenestevillige medlemmer.
Vi har fra oppstarten 06.juli til d.d. (19.09.20) mottatt 108 samtaler. Det betyr
at vi snart har mottatt det samme antall anrop som hele fjoråret, der vi hadde
141 samtaler.
I oppstarten hadde vi en køordning der vi dessverre mistet 12 anrop. Det betyr
at 12 stykker «la på» mens de stod i kø for å møte en av våre telefonvakter.
Dette kunne vi lese av loggen som Telia automatisk fører for oss. Dette
resulterte i at vi tok bort køordningen, og lar anropet ringe samtidig hos alle
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-

våre telefonvakter. Dette har resultert i at alle anrop til Anonyme Narkomane
har blitt besvart.
Våre telefonvakter har til sammen sittet i telefonen i 6 timer 4 minutter 10
sekunder
Gjennomsnittssamtale tid er på 3 minutter 22 sekunder.
Gjennomsnittsventetid for dem som ringer oss er 16 sekunder.

9) Vi har besluttet å selge mobiltelefonene som vi kjøpte inn i fjor. Den nye ordningen er
kommet for å bli.
10) Det er ikke mulig å melde seg til telefonvakt lenger. MEN det er mulig å gjennomføre infokurs
og bli lagt til en reserveliste, om noen av våre telefonvakter skulle trekke seg fra sitt verv.
Vi minner om at vi trenger flere 12trinnsfrivillige medlemmer. Spesielt kvinnelige
12trinnsfrivillige. Vi har flere fylker der vi ikke kan tilby møtefølge til nykommere. Dette
gjelder fylkene: Vestland tidligere Sogn og Fjordane, Innland tidligere Oppland, og Troms og
Finnmark tidligere Finnmark.
Det er også svært få frivillige i (Nord) Trøndelag, (Aust) Agder, Viken (Akershus og Østfold).
11) Hvis koronarestriksjoner igjen skulle forby fysiske møter vil ikke 12trinnsfrivillige fungere som
(fysisk) møtefølge. 12trinnsfrivillige bes da om å fungerer som digitalt møtefølge. Det vil si
forklare og vise veien til et digitalt møte.
12) Telefonkomiteen har invitert til infokurs på Zoom. På grunn av tekniske årsaker kunne disse
dessverre ikke gjennomføres. Vi gir oss ikke, og vil invitere til nye Zoom-møter, denne gang
via et annet nett.
13) Telefonkomiteen inviterer og oppfordrer nye og «gamle» 12trinnsfrivillige til å delta på
informasjonskurs igjen. Vi oppfordrer også telefonvakter til å komme og dele erfaringer. Vi
trenger fremdeles å øke en felles bevissthet av denne tjenesten.

14) Vi gjorde en undersøkelse hos våre telefonvakter, om de fremdeles ønsket å loggføre. Det ble
solid flertall for å opprettholde loggføringen. Telia gjør en finfin loggføring for oss ang antall
anrop osv. Telefonvaktene loggfører i hovedsak om det er rusavhengige, pårørende eller
profesjonelle som ringer, og hvilket hjelpebehov de har.
Hensikt med logg er å gi oss informasjon ved årsslutt.
15) Av sikkerhetsgrunner oppfordres 12trinnsfrivillige til ikke å gjøre (fysisk) møtefølge alene.
IKT
Odd Bjarne
Avtroppende leder
Telefonkomiteen
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Rapport for NA Norge Sin offisielle facebookside. 01-09, 2020.

NA Norge sin facebook side er per i dag ikke veldig aktiv.
Vi har 544 følgere og har hatt 13047 visninger fordelt på 9 poster i år.
Vi har også hatt 15 henvendelser på messenger. Dette har fungert veldig bra og vi har fått svart på de
henvendelser som har kommet.
Det fungerer sånn at de som henvender seg til oss blir møtt av følgende beskjed:

«Hei, takk for henvendelsen din. Vi har mottatt meldingen og setter pris på at du tar kontakt. Vi vil
svare deg så fort som mulig!
Helpline: 905 29 359
Hjemmeside: www.nanorge.org
Webbshop: https://www.yourvismawebsite.com/na-regionen-norge/
Vårt budskap er at en rusavhengig, en hvilken som helst rusavhengig, kan slutte å bruke,
miste lysten til å bruke og finne en ny måte å leve på.
Vårt budskap er håp og ett løfte om frihet».

Etter det er det den første av oss i komiteen som har tid som svarer.
Det har vært alt fra rusavhengige, pårørende og personer fra det offentlige som har kontaktet oss.
Potensialet for å nå ut til mange er stort, og vi i komiteen vil gjerne prøve å være mer aktive på siden
og bruke den til å spre budskapet vårt enda bedre. Over 13000 visninger på 9 poster sier litt. Tenk
hvor mange vi kunne hatt om vi bare hadde hatt én post i uka!
Vi kan ha informative poster hvor vi presenterer områder og/ eller grupper enkelt, forteller hvor og
når de har møter o.l. Vi kan også poste utdrag fra litteraturen vår.
Så lenge vi følger tradisjonene og ikke går inn i eventuelle diskusjoner, men stopper det med en gang
om det skulle oppstå. Til nå har det ikke blitt noe, men vi har fått hilsninger fra NA medlemmer i fra
andre land.
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.
Det var alt for nå, håper dette kan gi oss litt å jobbe frem mot.
IKT
Bjørn Roar
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LEDER OVERSETTELSESKOMITEEN
Ingen rapport.
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LEDER FELLESSKAPSUTVIKLING

Rapport til RSK møte 101020
Fu har kun hatt en reise i dette året. Det var til Stavanger 250720
1 person dro fra FU komiteen, da det ble mere et informasjons møte heller enn workshops
Tilstede 42 personer
Læredagen var i arrangert av OR Stavanger og det var medlemmer fra Område Vest, Område Sør
Område Øst og Område midt
Læredagen startet med OR informasjon i regi av Stavanger OR
Fu var invitert til å informere om Fu komiteen, og å informere om å holde fokus på nykommeren,
pluss holde et speak hvor det ble delt erfaringer, styrke og håp. Informasjonen hadde fokus på H&I
service, og hvordan vi tiltrekker og tar vare på nykommeren.
Det var satt av tid til spørsmål og svar og det var et godt engasjement fra deltagerne.
Telefonkomiteen hadde et info møte som var veldig informativt. Og avslutningsvis ble det holdt et
speak om service
Konklusjon: veldig bra arrangement. Mitt inntrykk er at det fungerte bra å holde læredag med flere
forskjellige komiteer
Nestleder er blitt nominert til å stille til gjenvalg som nestleder i FU
I kjærlig service
Monica
Lena
Leder
avtroppende nestleder
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NESTLEDER FELLESSKAPSUTVIKLING
Se rapport fra FU.

LEDER SERVICEKONFEERANSEN
Ingen rapport.

Samledokument er utarbeidet av
Sekretær
26.09.2020
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