
 

 

 
 
 

REFERAT OMRÅDEMØTE 3/10-20 
 
PRESENTASJONSRUNDE 

- GSR Mandagsgruppa 
- Vara GSR NA Brobekk 
- GSR Håp gruppa 
- Vara GSR Lambertseter 
- GSR Lambertseter 
- Avtroppende vara RKM 
- Leder konventkomiteen  
- GSR Alltid på en søndag 
- Leder OR 
- Leder område 
- Vara GSR Lillestrøm 
- Observatør 1 
 
Zoom deltakere 
- GSR NA Hamar 
- GSR Gjøvik 
- Vara GSR Gjøvik 
- Vara GSR Brummundal 
- GSR Innlandet 
- Houst ZOOM 

 
START 
Tradisjoner og konsept 7 ble lest.  
Bare for i dag ble lest. 
Referat fra forrige møte ble godkjent.  
Dagsorden ble godkjent.  
Sak fra NA innlandet online som ønsker at det settes av penger på budsjettet til zoom 
område møter. 
Noe post til Alltid på søndag kasserer  
 

RAPPORTER FRA GRUPPENE 
LILLESTRØM 

Har møter på Torsdager kl 19:00-20:30 og har plass til 15 personer. 

Gruppen mangler GSR og kasserer. Venter med å sende penger. 

 

ALLTID PÅ EN SØNDAG 

Har møte 19:00-20:30 på søndager. 

Alle verv besatte. 

Har 2832,- på konto, slipper å betale husleie ut året. Kjøper vannkoker og pulverkaffe 

Tilgang til et rom – inntil 10 personer. 



 

 

 

Gruppen har lyst å informere om at NA finnes i vårt distrikt (Bydel-Groruddalen), undersøker 

om de kan få inn en artikkel i Akers Avis (Groruddalsavisen) Jan Tore tar det med OR 

 

MANDAGSGRUPPA 

Tar 20 personer per møte. 

1999,- på konto. Venter med husleie på 1200,- 

Gruppen har god service villighet, men trenger noen til låse opp. 

 

NA BROBEKK 

Har møter på onsdager 18:30-20:00 og tar maks 20 personer.  

Sist ble de 23 og da delte de seg opp med å bruke rommet vedsiden av i tillegg. Det funket 

bra. Har 3052,- på konto, men venter på faktura med husleie og trenger å kjøpe litteratur så 

venter med å sende penger. 

 

NA HÅP GRUPPA (SKI) 

Har møter på Torsdager 18:30-20:00 og Søndager 19:00-20:00. Det er mellom 5- 19 på 

møtene, men ønsker at flere kommer. 

Har 5365,- på konto og sender 2000,- til området. 

Alle verv besatte. Gruppen hadde OR innlegg på sist møte. 

 

NA LAMBERTSETER 

Møter på tirdager 18:00 og kan ta 40 personer. Fører smitteliste på møtene. 

De har en kjerne gruppe på 5- 7 personer. Alle verv er besatte. 

Gruppen har 3800,- på konto og sender 3000,- 

 

ALLTID UANSETT (SANDVIKA) 

Har fysiske møte mandager 19:30-21:00 og fredager 18:30-20:00 samt zoom møte på 

onsdager 18:30. Fysiske møter foregår i 2 forskjellige lokaler i det siste, det ønskes å kun 

bruke det ene til begge. Fredager er de 15-25 pers, Mandager er de 10-15 pers. God blanding 

av nye og gamle medlemmer. 

3000 ca på konto, venter husleie faktura på 4000,- 

Gruppen begynte å dedikere et fast møte i måneden til fokuspunktet for akkurat å ha ekstra 

fokus på det. De har også avgjort og ha Julebord, men ikke bestemt om dette skal være for 

alle eller kun de som har dette som hjemme gruppe. 

 

NA HAMAR 

Har 4 møter i uka med 5- 22 på hvert møte. Følger smittevernregler. 

Har 18 verv og 2790,- på konto. 

 

NA GJØVIK 

Har møte på tirsdager 19:00-20:30 og fredager 19:00-20:00 og har plass til 20 pers. 

Godt besøk på begge.  

Smittesporing med lister og antibac beholdere. 

Har ca 2000,- på konto og har sendt 1500,- til området. 

God service villighet og 10 satte verv. 

Gruppen brukte fokuspunktet som tema på et av møtene. 

 

 

NA BRUMUNDDAL 



 

 

 

Har møte på onsdager 19:00-20:30 

Nylig byttet lokale fra frivilligsentralen til frelsesarmeen. 

Utvidet med plass til 42 personer. Var 41 sist møte. 

2000,- på konto, 10 personer på gruppesaksmøtet, alle verv er besatte. 

 

NA INNLANDET (ONLINE) 

Tirsdager kl.19:00. Holdt nylig det 29.e møte med 25 stykk tilstede. 

Deltakelsen er økende og alle verv er besatte. 

887,- på konto og har sendt 500,- 

 

QR RAPPORT 
Gjennomgått og sendt egen rapport til sekreter eller leder 

 

RKM RAPPORT (VARA RKM) 
Sendt rapport til Regionen 

Liten service villighet i området, men det ble valgt ny leder sist. 

Det blir ikke konvent i 2020  

37.000 på konto, det er større utgifter enn inntekter. Store utgifter på håndsprit. 

Mandagsgruppa-Grünerløkka og sinnsro i kjelleren er åpnet igjen. 

Område øst blir bedt og å avholde regions møtene 2 ganger i året. 

Neste regions møte er 10.Oktober 11:00 i Lambertseter kirke. 

 

RAPPORT KONVENTKOMITEEN 
Holdt møte sist 17/9-2020 

Det er besluttet å vente med å holde konvent. 

Det snakkes om å mulig ha et kickoff på zoom hvor de vil leie Lambertseter kirke til løpende 

speaker møter som sendes på zoom. 

Det mangles leder i salgskomiteen.  

Det er stemt frem en trefarget logo som blir mye dyrere.  

Neste møte blir 19.Oktober kl:18:00 på zoom. 

 

VALG  
Vara RKM: Julia stiller til valg og blir stemt inn. Valget er enstemmig. 10/10 

RKM: Jan Tore har vært vara RKM i 2 åer og stiller til valg. Blir stemt inn. Valget er 

enstemmig. 10/10 

 

BUDSJETT REGIONEN 
Budsjettet blir stemt på om det godkjennes. 7/10 for og 3 avstod fra å stemme. 

 

BUDSJETT I OMRÅDET 
Det ble avgjort i enighet å vente med å stemme på dette budsjettet til neste møte hvor kasserer 

forhåpentligvis er tilstede. Grunnen var at enkelte hadde spørsmål til kasserer om f.eks OR 

budsjett. 

 

EVENTUELT 
1) Det ønskes innkjøp av bedre utstyr for å bedre lyd kvaliteten til zoom deltakere. 

PC, Mikrofon, Projektor etc. Mulig pris 12.000-15.000,- 

Det kan spares mye reiseutgifter på å kunne delta digitalt. 



 

 

 

Det blir avgjort at NA Hamar / NA Innlandet Online sjekker ut priser og kommer med 

nøyaktig priser og ta en ny runde med GSRen neste gang når forhåpentligvis kasserer er 

tilstede. 

 

2)Det er spørsmål og hvor i strukturen skal NA Facebook tilhøre? 

Gruppen er opprettet av personer i NAs tlf komite. 

NA TLF er et kontaktpunkt med offentligheten, og GSRene synes det er greit at Facebook 

gruppen ligger hos dem. 

 

 

AVSLUTTENDE 
Runde på møtet angående fokuspunktet «Service villighet» 

Hva gjør jeg for at min hjemme gruppe skal leve videre. 

-Selvransakelse og stikk til mange. Bli flinkere til å inkludere de som ikke har verv. 

-Delinger om hvor bra service har vært for den enkeltes tilfriskning. 

 

Selvransakelse på området 

-God deltakelse av GSR 7 på plass og 6 på zoom. 

 

Nytt fokuspunkt 

-Hvordan bringer jeg budskapet videre? 

 

 

SLUTT 


