
 

 

 

Referat Oversettelseskomiteen NA Region Norge 21.04.2020 

 

Tilstede: 3 stk tilstede 

 

1. Vi åpnet møtet med en stille stund 

2. Status: NA’s 12 konsepter ligger i kø for trykking. 
xxxx reviderer «Det virker». xxxxx har hatt en pause fra service i 

oversettelseskomiteen, men vil nå gjerne ta opp igjen arbeidet med «Det virker», 

og tar kontakt med xxxx for samarbeid om arbeidet med denne boken.  

Xxxx xxxx og xxxxxxxx jobber med «Guiding Principles». Xxxx xxxx vil ha en 

pause fram til høsten.  

xxxxxx har også hatt en pause fra service, og det har passet greit for henne.  

Oversettelseskomiteen har oversatt noe for FU. Dette har vært til stor hjelp, og 

FU er takknemlig for dette.  

 

3. Nye saker: Konsensusbasert beslutningsprosess (KBP) er ferdig og vi får PDF av 

WSO for distribusjon. Det blir dyrt å trykke den. Vi skal heller sende den til 

weben for publisering på nett, til regionen og litteraturkomiteen.  

 

Skal vi bruke Zoom for nettmøtene? Skal vi eventuelt søke regionen om dekning 

av abonnement på fullversjon av Zoom? Vi har kun tre møter i året, da blir det 

dyrt å betale 200 kr i måneden. På den annen side kan det være at vi  i 

oversettelseskomiteen foretrekker å bruke Zoom framfor Skype. Det er greit at 

en for eksempel ikke trenger å ringe opp folk for å starte møtet. Saken går 

videre, for å høre hva andre i oversettelseskomiteen mener om dette.  

 

Det er kommet inn forslag om at vi endrer ordlyden i Tradisjon 11. Det dreier 

seg om å fjerne «i forhold til». Ordlyden vil da bli slik: «Vår holdning til 

offentligheten er basert på tiltrekning heller enn fremhevning. Vi bør alltid 

bevare personlig anonymitet på slike nivå som presse, radio og film».  

Det er ikke problemfritt å gjøre en slik endring. I så fall måtte all litteraturen på 

norsk endres. Det er ikke så enkelt som for eksempel å endre en setning i «Å leve 

rusfri». Hvis vi endrer en setning i tradisjonene, må alle bøker som er oversatt til 

norsk endres i samsvar med dette. Er dette noe vi vil bruke tid og penger på og er 

det verdt det arbeidet som dette vil medføre? All litteraturen måtte trykkes opp 

igjen. For å gjennomføre en slik endring, er det også nødvendig å ta endringen ut 

til alle gruppene, altså ta det ut til hele det norske fellesskapet, for å få godtatt en 

slik eventuell endring. Det er også spørsmål om WSO vil godta det. Leder vil 

høre med WSO om dette i det hele tatt er mulig. Vi har tidligere tatt opp en 

lignende sak med regionen, om å gjøre endring i en tradisjon, og det ble da 

nedstemt.  

 

IKS, 

Sekretær 

 


