
 

 

Område Midt Service Komite 

 

Referat OMSK Zoom-møte 04.10.20 
 

Møteplan:   Neste møte; 15.11.20 (Zoom). 

Møtetid:  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, Konventkomiteleder 

 

Til stede: Leder, Kasserer, Sekretær, GSR NA Trondheim, GSR NA Molde, GSR 

Byåsen Basic, RKM, Konventleder og nominert OR-koordinator. 

 

Grupper i område Midt: NA Trondheim, NA Byåsen Basic Mandag, NA Byåsen/Sverresborg 

Fredag,  NA Molde, NA Namsskogan. 

 

Agenda til møtet: 

● Presentasjonsrunde. Alle tilstedeværende presentert seg. 

● Godkjenning av agenda og referat fra siste møte. Agenda og referat godkjent. 

● Ta en stille stund. Tok en stille stund. 

● Lese visjon for NA tjeneste. Visjonen lest. 

  

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 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. 

o Ethvert medlem, inspirert av gaven tilfriskning, opplever åndelig vekst og 
innlevelse gjennom service. 

o 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. 

o Anonyme Narkomane er allment anerkjent og respektert som et levedyktig 
tilfriskningsprogram. 

o Ærlighet, tillit og velvilje er grunnlaget for våre serviceanstrengelser, og disse er 

avhengig av veiledningen til en høyere makt. 

● Lese Tradisjonene. Tradisjonene lest. 
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● Forståelse av 4. konsept. RKM deler sin forståelse av 4. konseptet. Avtroppende leder 

deler sin forståelse av 5. konseptet på neste møte. 

  

 

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.  

- Noen grupper sitter på mye penger, som det kanskje kan være grunnlag for å 

sende videre. 

 

2.  Rapportering fra verv: 

Leder:   Leder rapporterte.  

Sekretær:  Sekretær rapporterte. 

OR-ledere:  Ingen OR-ledere tilstede for å rapportere. 

Konventkomiteleder: Konventleder rapporterte. 

(Kasserer og RKM rapporterer under henholdsvis sak 3 og 6). 

 

3.  Økonomisk status: 

NA OMSK Driftskonto: Kr. 15.078,46 

NA OMSK Konventkonto: Kr.   9.437,- 

 Kasserer gikk gjennom budsjett, regnskap og kontoene.  

  

 

4.  Valg: 

 

Verv: Rusfri tid: Varighet: Nominert: 

Leder 2 år 1 år Ingen nominerte. 

Nestleder 1 år 1 år Ingen nominerte. 

Vara sekretær 1 år 1 år Ingen nominerte. 

Vara kasserer 2 år 1 år Ingen nominerte. 

RKM 2 år 1 år Rachel nominert 

Vara RKM 1 år 1 år Ingen nominerte. 

OR-leder Trøndelag 2 år 1 år Se egen sak. 

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.  

RKM - Den nominert er pr. dags dato RKM. Har ønske om å fortsette. 

Spørsmål og kommentarer - Veldig godt fornøyd med arbeidet så langt. 

Positive sider ved nominerte:  
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- Er dyktig og engasjert. 

- Positivt at hun selv ønsker å fortsette. 

Forbedringspotentialer: 

Ingen kommentarer, alle er positive. 

Enstemmig valgt. 

 

5.  Saker fra/til OMSK: 

Sak 5.1. Revidering av retningslinjer for OMSK 

Forslag til reviderte vedtekter er utarbeidet av administrativ komite og sendt ut 

til gruppene for behandling. 

 

 Forslag til vedtak: 

1.     Område Midt Sakskomite vedtar utsendte/vedlagte retningslinjer.  

2.   Sekretær får i oppgave å “renskrive” vedtatte retningslinjer og sender de ut 

til gruppene og sørger for at det oppdateres på NA Norges hjemmeside. 

Sak 5.1. Vedtatt enstemmig. 

 

Sak 5.2.  OR-koordinator 

På møte 23.02.20, under sak 5.5. var det enighet om å sende saken om OR-koordinator 

tilbake til gruppene for behandling. Da det fremkom at saken ikke hadde vært 

behandlet i alle gruppene ble saken sendt tilbake til gruppene med følgende spørsmål: 

 

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. 

 

NA Trondheim:  Vi ønsker ny OR struktur med en OR - koordinator for OMSK og 

paneler. Da får vi samlet ansvaret og koordinert aktiviteten i OMSK. Gruppa støtter 

forslaget og nominerer Per Einar som ny OR koordinator.   

 

Forslag fra NA Namsskogan: 

1.      Dagens komiteer legges ned. 

2.      Det opprettes en H&I/OI-komite, kalt OR-komite OMSK, bestående av: 

- OR-koordinator (velges av OMSK og har møte- og rapporteringsplikt til 

OMSK). 

- Sekretær/plakatansvarlig (velges på OR-møte). 
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- Panelledere (velges på OR-møte). 

3.      Det opprettes ett eget OI-panel med ansvar for OI-arbeid i området. 

4.      Det opprettes det nødvendige antall H&I-panel for å ivareta 

institusjonene i området. De fleste panelene er allerede der, men det 

må kartlegges om alle institusjoner i området er ivaretatt. 

5.      Panellederne har ansvaret for at alle oppdrag utføres av minst 2 NA-

medlemmer. 

6.      OR-komiteen utarbeider årlige planer og budsjett for sitt arbeid. 

Budsjettet vedtas av OMSK, og kasserer OMSK fører regnskap for OR-

komiteen. 

7.      All møtevirksomhet i OR-komiteen foregår på Zoom eller annen digital 

plattform. 

8.      IP #15, Offentlig Informasjon, og IP #20, H&I Service, samt OR-

håndboken fungerer som rettesnor for OR-arbeidet i OMSK. 

 

9.      FU brukes aktivt i oppbyggingen av ny OR-struktur i området. 

Saken diskutert. Generelt er det oppfatning at dagens OR-struktur ikke fungerer. Dvs. 

at det forhåpentligvis foregår godt OR-arbeid,  men er for dårlig organisert og det 

fremkommer ikke rapporter over hva som skjer. 

Den nominerte fikk ordet og skisserte hvordan han ser for seg hvordan arbeidet kan 

gjøres på en bedre og mer strukturert måte. 

Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer til saken. 

- Budsjett/organisering - Forholder oss til dagens budsjett fra området. Bruke kasserer 

fra OMSK til å føre regnskap. 

- Hvordan vil det avholdes møter - Vil avholde møter for opplæring ol. Vil 

kommunisere direkte med panelene/panellederne for å høre om aktivitet. Ellers vil det 

være opp til fellesskapet om det er behov for å møte utover det. Hvis noen ønsker å ta 

på seg oppdrag vil koordinator undersøke om institusjonenes behov, er personene som 

vil delta egnet, eventuelt gi opplæring. Et ønske om at servicevilligheten forankres i 

gruppene. Må ikke oppfattes som at gruppene pålegges å opprette paneler/drive OR-

arbeidet, men er fint at arbeidet blir forankret i gruppene, enten hele gruppa eller 

enkeltmedlemmer fra gruppa. 

- Det forutsettes fra koordinator at alt arbeid ut i “feltet” besørges av minst to NA-

medlemmer. 

-  Koordinator vil ikke styre, men tjene. Dvs. vil ikke detaljstyre, men gi råd og 

veiledning.  
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Vedtak: 

1. OMSK avvikler dagens OR-struktur og oppretter en OR-koordinator.  

Enstemmig vedtatt. 

 

2. Per Einar er nominert som OR-koordinator. Den nominerte ble sendt på gangen og 

nominasjonsprosessen fulgte.  

Tilbakemeldingene fra OMSK var udelt positive. Hans fremstilling av hvordan han 

ønsket å drive OR-arbeidet syntes å være betryggende. Ingen innvendinger mot å 

velge han som OR-koordinator. 

Enstemmig valgt. 

 

3. Sekretær sørger for at retningslinjene samsvarer med vedtakene. Legger det frem på 

neste møte for godkjenning. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 5.3. 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. Saken ble 

diskutert på forrige møte, men utsatt til dette møtet.  

RKM har tatt opp dette på Regionnivå. Det er allerede opprettet egen plattform for ett 

av områdene, og de deler gjerne erfaringene med oss. 

Alle i området kan bruke abonnementet.  

 

Vedtak: 

1. OMSK vedtar å opprette et Zoom-abonnement. RKM tar på seg å administrere 

abonnementet. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 5.4. Konvent 2020/2021 

Sak fra NA Namsskogan: 

Årets konvent ble som kjent avlyst pga. Covid-19. Konventkomitéen legger nå opp til 

å fortsette arbeidet i 2021 og har planlagt neste møte i januar 2021. Vi har ingen 

motforestillinger til at nåværende komite fortsetter, men ber komiteen forholde seg til 

vedtaket om å arrangere konventet i mars/april. Komiteen bør derfor kalle inn til 

komitemøte allerede i løpet av høsten/førvinteren 2020. 

 

Konventkomiteleder har allerede booket en del datoer som vil bli tatt opp i komiteen 

ved første anledning. En del diskusjon om dato. Saken tas opp i komiteen og endelig 

dato fastsettes der. OMSK ber om at komiteen tar hensyn til vedtak om at konventet 

avholdes i mars/april. 
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6. Saker til OMSK fra/til Regionen 

RKM viser til innsendte rapport med følgende kommentarer: 

- FB-siden er nå offisiell. 

- Telefonkomiteen har kommet med en ny løsning, som gjør at de har økt 

 åpningstidene. 

- Retningslinjer for delegatene er utsatt 

- Godkjent å opprette Zoom-abonnement i Regionen. 

- Webkomiteen har kommet med forbedringer på hjemmesiden; ny 

søkefunksjon, retningsliner for oppstart av møter etter koronastenging samt at 

gruppene sjekker at det er riktig informasjon på hjemmesiden. Eventuelle 

korrigeringer på info om gruppene sendes webmaster@nanorge.org. 

 

 NA Namsskogan ber OMSK om å fremme følgende sak til Regionen: 

Regionmøter på digital plattform. 

Pr. i dag avholdes Regionmøtene henholdsvis med 2 møter i Oslo og ett lagt til 

områdene. Dette medfører reiseutgifter på ca. kr 65.000 til kr. 100.000 for 

Regionkomiteens faste medlemmer. I tillegg kommer reiseutgifter for RKM-er 

som belastes områdene. Den totale kostnaden ligger rundt kr. 100.000 – 

150.000 pr. år avhengig av hvor det 3. møtet legges. 

Junimøtet i 2020 ble avholdt på Zoom. Dette var delvis vellykket. Med bedre 

planlegging og kompetanseheving på hvordan en effektiv avholder digitale 

møter mener vi at alt ligger til rette for at Regionmøtene i fremtiden kan legges 

til en digital plattform. 

Det krever noe investering i utstyr samt kompetanseheving for bruk av digitale 

plattformer. En del utstyr finnes allerede rundt om i områdene, så 

hovedutfordringen vil ligge på kompetanseheving blant brukerne. Dette vil 

koste noe, men uansett være vesentlig mindre enn hva som i dag på brukes 

årlig på Regionmøter. Og for fremtiden vil kostnadene være abonnementet på 

digital plattform, i underkant av kr. 2.000,- pr. år. 

 

Vi foreslår derfor at dagens ordning med 3 "face to face" Regionmøter 

avvikles og at det satses på møter på digital plattform for fremtiden. 

 

Saken diskutert. Enighet om at kostnadene med Regionmøtene bør reduseres. 

OMSK har tillit til at RKM tar med seg signalene fra diskusjonen og stemmer 

ut fra gruppesamvittigheten. 

 

7.  Oppdatering av kontaktliste.  

 Listen oppdatert 

 

8.  Oppdatering av 12. Trinns frivillig liste.  

 Listen oppdatert 

9.  Sende penger videre i strukturen. 

 Avventer. 

mailto:webmaster@nanorge.org
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10. Saker fra forrige møte. 

Ingen oppfølgingssaker fra forrige møte.| 

 

11.  Eventuelt og evaluering av møte. 

- Signaturrett leder. OMSK har tillit til at leder fortsatt har signaturrett fram til 

neste OMSK-møte. Da kommer dette opp som egen sak. 

- Sekretær kaller inn til neste møte og kasserer leder møte. 

- Administrativ komite legger fram en framdriftsplan for OMSK. 

- Evaluering av møtet: 

- Fint og effektivt møte, men bør ha innlagt pauser. 

- Ting er i orden i området og det er positivt at vi har fått på plass en OR-

koordinator. 

- Vi takker leder for arbeidet og føler at ting er på stell og kan overlates videre. 

- Kanskje litt langt møte. 

 

12. Sekretær leser opp foreløpig referat m/vedtak.  

 

Møtet avsluttes med Sinnsrobønnen i service-form. 

 

 


