
 
 

Til stede: 
 
Leder     - til stede 
Nestleder    -  
Sekretær    - til stede 
Varasekretær   - 
Kasserer    - ikke til stede 
Varakasserer   - 
OMSK – Område Midt  - til stede digitalt 
ONSK – Område Nord  - til stede 
OSSK – Område Sør  - til stede 
OVSK – Område Vest  - ikke til stede 
OØSK – Område Øst  - til stede 
OØSKII – Område Øst 2  - til stede digitalt 
Delegat    - til stede digitalt 
Varadelegat    -  
2. Varadelegat   - til stede 
Leder FU    - til stede 
Nestleder FU   - til stede digitalt 
Leder Litteraturkomiteen  - til stede 
Kasserer Litteraturkomiteen - 
Leder Oversettelseskomiteen - til stede digitalt 
Leder Telefonkomiteen  - til stede digitalt 
Nestleder Telefonkomiteen - til stede digitalt 
Leder Webkomiteen  - til stede digitalt 
Leder Servicekonferansen -  
Kaffekoker    - til stede 
Observatører   - tre til stede, hvor en av de var til stede digitalt 
 
 
 
 
 
 

Referat fra møtet i NA Regionen Norge 

10. oktober 2020 



Stille stund for å minne oss på hvem vi tjener 
 
 
 
12 Tradisjoner 
 

- Ble lest. 
 

 
Visjonen for service 
 

- Ble lest. 
 
 
12 Konsepter 
 

- Ble lest. 
 
 
Noe å lese / fremføre? 
 
 
 
Post / Mail 
 
 
 
Referat forrige møte 
 

- Ingen kommentarer. 
 
 

Godkjennelse av agenda 
 

- Godkjent. 
 
 
Selvransakelse / Workshop 
 

- Det ble bestemt å ha en workshop i regi av FU på neste regionsmøte 



Rapporter: 
 
Se vedlegg:  
Samledokument 10.20 
 
 
Spørsmål og svar: 
 
Kommentarer: 
Delegat: Ønsker å ha god kommunikasjon med RKMene. 

 
Det ble enighet mellom delegatene og RKMene om digitale møter og bedre 
kommunikasjon dem imellom. 
 
 
VALG: 
 
B.  Nestleder      (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
- ingen kandidater. 
D.  Vara Sekretær     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
- ingen kandidater. 
F.  Vara Kasserer     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
- ingen kandidater. 
H. Vara Delegat     (rusfri tid 4 år, varighet 2 år) 
- 2. Vara Delegat stiller som kandidat, denne ble enstemmig valgt. 
K. Kasserer Litteraturkomiteen   (rusfri tid 4 år, varighet 2 år) 
- ingen kandidater. 
M. Leder Telefonkomiteen    (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
- OSSK og Telefonkomiteen har en kandidat, denne ble enstemmig valgt. 
P. Nestleder Fellesskapsutvikling   (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
- Nestleder i FU-komiteen stiller til gjenvalg, denne ble enstemmig valgt. 
R. Leder ECCNA     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
- ingen kandidater. 
S. OR koordinator     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
- ingen kandidater. 
T. OR koordinator     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
- ingen kandidater. 
 
 
 



SAKER: 
 

1. Budsjett 2021.  
 

Kommentarer: 
- FU: Kommer sannsynligvis til å tilbakebetale 28000,- til regionen i løpet 

av dette året, siden mye av midlene til komiteen står urørt. 
- OØSK: Varadelegat sitt budsjett må med. Tilbakebetalingen fra FU må tas 

med i regnskapet for 2020. 
- OSSK: Ber om et oppdatert og riktig budsjett. Budsjettet bør minimum 

være i null eller helst i pluss. 
- OØSKII: Støtter tanken til OSSK om å vente på et oppdatert budsjett. 

OØSKII: vil kunne sende videre penger til regionen i løpet av året. 
- Sekretær: Det blir nevnt at det er såpass mye informasjon som mangler, 

så foreslår at saken går videre til neste gang.  
 

Beslutning: 
Et oppdatert og korrigert budsjett vil bli tatt opp igjen på møtet i februar 
2021. 

 
 

2. Til retningslinjene for Delegat: 
 
Delegaten skal rapportere utfallet av alle sakene i EDM og WSC. I tillegg 
skal Delegaten redegjøre for hva Delegaten har stemt for eller imot på 
Regionens vegne i de enkelte sakene, og med begrunnelse for dette. 
(sak fra OSSK) 
 

Kommentarer: 
- Delegat: Vi gjør dette per dags dato. Det en utfordring i at vi ikke har god 

kommunikasjon med RKMene.  
Vara Delegat: Utfordringene er ganske så mye større nå med digitale 
møter enn tidligere. 

- OØSK: Synes kommunikasjon på mail med Delegaten er vanskelig. Mye 
enveiskommunikasjon. 

- OØSKII: Støtter saken. Synes det er for mye informasjon på mail fra 
Delegaten som ikke er relevant. Foreslår jevnlige zoom-møter med 
RKMer og Delegater. 



- ONSK: Vanskelig å få med gruppene til å ta stilling til disse sakene, de blir 
for vanskelige for mange av medlemmene å forstå. Ønsker å ha felles 
digitale møter med områdene og delegater. 

- OMSK: Kjenner på det samme som ONSK vedrørende å få gruppene til å 
forstå disse sakene. Berømmer Delegaten for jobben vedkommende gjør 
for regionen. 

- Leder FU: Vil referere til konseptene; det står ganske klart at gruppene 
har den endelige autoritet over sakene som angår gruppene direkte. 
Påpeker at RKMene har myndighet til å ta avgjørelser for områdene sine. 

- Vara Delegat: Støtter forslag om god kommunikasjon mellom områdene 
og delegatene. 

- OØSK: Har en messenger-gruppe der vi kan dele informasjon og 
kommunisere, områdene imellom. 
 

Beslutning: 
Alle områdene stemte for. 
Enstemmig vedtatt. 

 
 
3. Til retningslinjene for Delegat: 

 
I henhold til Konsept 8 skal et minimum av CAR (Agendaen for WSC) 
oversettes til norsk. Dette gjelder minimum selve sakene (Motions) innen 
en måned en måned etter at CAR er offentligjort på NAWS sine sider. Det 
er ønskelig at forklaringer fra den/de som tar opp saken og 
kommentarene til World Board of Trustees også blir oversatt til norsk. 
(sak fra OSSK) 
 

Kommentarer: 
- OSSK: Vi har god erfaring i å oversette sakene og på den måten få 

gruppene engasjert i sakene til CAR. 
- Nestleder FU: Dette har vært oppe før, og da ble det vedtatt at noen 

måtte melde seg til å gjøre dette for at oversettelse skulle bli gjort. 
- Delegat: Stiller spørsmål med hvor dette ansvaret bør ligge?  

Synes uansett at CAR bør oversettes så lenge det lar seg gjøre. 
- Leder Litteratur: Det er jo en sammenheng med at område sør er de 

eneste som stemmer på sakene i WSC, de er de som har oversatt CAR de 
to siste gangene. 

- OØSK: Konsensus for dette i område øst, men ikke at Delegaten må gjøre 
dette. 



- Leder Oversettelse: Vi oversetter tilfriskningslitteratur og reviderer 
denne. Har ikke kapasitet til å oversette CAR slik det er i dag. 

- OSSK: Tar disse innspillene med tilbake til området. 
 

Beslutning: 
- OSSK: For. 
- OMSK: Mot. 
- OØSK: Mot. 
- OØSKII: Mot. 
- ONSK: Mot. 
Videre til neste gang. 

 
 

4. Skal NA Norge opprette et digitalt område? 
 

Kommentarer: 
- Leder Regionen: Opp til gruppene, ikke regionen. 
- OØSK: Opp til gruppene, ikke regionen. 
- ONSK: Samme. 
- OSSK: Samme. 

 
Beslutning: 
Alle områdene var imot dette. 
Nedstemt.  

 
 

5. Skal NA Regionen Norge gå over til to fysiske og et online-møte i året? 
 
Dette vil spare regionen for mye penger. 
(Sak fra OØSK) 

 
Kommentarer: 
- OØSK: Et av møtene burde være online for å spare penger. Punktum. 
- OMSK: Foreslår at møtet i februar går som planlagt. Vente med å ta en 

avgjørelse til da. 
- Nestleder FU: Har OØSK en plan for dette? Utstyr etc. Skal vi kunne ha 

online-møter sammen med de fysiske? Slik som dette møtet i dag? 
- OØSK: Arbeider med å ordne utstyr til vårt eget område. Utstyr er 

selvfølgelig nødvendig. Saken vår var minimum et online-møte og to 
fysiske. 



- Delegat: Regionen bør kanskje ha en konto på en digital plattform o.l. Vil 
vi skal bruke pengene vi sparer på de tingene som er viktige. 

- Leder FU: Er imot dette forslaget. Å treffes fysisk er fellesskapsutvikling 
og høyst nødvendig for å knytte bånd etc. 

- OØSK: Dette handler om penger. Grunnen er at vi ikke får inn penger til 
fellesskapet pga covid-19. 

- OØSK: Å spare penger er alltid bra. Vi er i en usikker tid akkurat nå, dette 
kan forandres med tiden. Påpeker verdien av å kjenne på samhold og 
fellesskap ved å treffes fysisk. Stiller spørsmål ved om det kan påvirke 
fellesskapet om vi skal slutte å møtes fysisk. 

- Leder Web: Har god erfaring med områdemøte digitalt kombinert med 
fysisk møte. Er for å spare penger. 

- OØSKII: Opplevde digitalt møte i sommer som bra og effektivt. Vi trenger 
å spare penger. Vil vi heller skal bruke penger på å reklamere for NA, vi 
trenger å bruke pengene her til lands, ikke sende videre i strukturen. 

- Sekretær: Opplevde digitalt møte i sommer som svært slitsomt og 
krevende. Det blir i tillegg lite rom for gode diskusjoner rundt sakene. 

- Nestleder FU: Spør delegatene om hvordan de opplever nettmøter? 
- Varadelegat: Opplever som ny at det kan være vanskelig å bli kjent med 

de andre delegatene, veldig utfordrende å være tilstede og å få delta og 
få en full forståelse av sakene. Kvaliteten av servicen vi er valgt til, blir 
redusert. 

- Delegat: Det blir mange timer foran skjermen, det blir mindre kontakt 
oss delegater imellom. Man må lære underveis. Utfordrende, men man 
finner ut av det. 

- Web: Regionen kan bruke web sin konto til å holde møter. 
 

Beslutning: 
- OØSK: For. 
- OØSKII: For. 
- OMSK: For. 
- OSSK: Mot. 
- ONSK: Avstår. 
Ikke enighet, videre til neste gang. 

 
 
6. Hvor i strukturen skal NA Facebook Norge tilhøre i vår struktur? 

 
(Sak fra Telefonkomiteen) 
 



Kommentarer: 
- Leder Telefon: Har tatt ansvaret for å få den opp og gå, men hvor hører 

den til? 
- Leder FU: Tilhører ikke strukturen.  
- OMSK: Bør være under en OR-komite, har tillit til at telefonkomiteen kan 

drifte den videre. 
- OØSK: Foreslår at Telefonkomiteen eller Webkomiteen tar seg av dette. 
- Leder Web: Foreslår en egen komite for dette. Webkomiteen har ikke 

kapasitet til dette.  
- Leder Telefon: Hadde et håp om at Webkomiteen skulle gjøre dette. 

Mest naturlig hadde vært en OR-komite. Vi har en person som drifter 
dette midlertidig. 

- OØSK: Håper at Telefonkomiteen kan fortsette å ta dette ad-hoc inntil 
videre. Forhåpentligvis at en OR-komite kan ta seg av dette. 

- OSSK: Ønsker at gruppene skal få tid til å ta stilling til disse to sakene (sak 
6 og 7). 

- ONSK: Har ikke fått tatt disse sakene (sak 6 og 7) med til gruppene. 
 
Beslutning: 
Videre til neste gang. 

 
 

7. NA Facebook Norge ønsker tilbakemelding fra gruppene: 
 
Hva tenker vi om å ha informative poster hvor vi presenterer områder og/ 
eller grupper enkelt, forteller hvor og når de har møter o.l. Vi kan også 
fortsette å poste utdrag fra litteraturen vår. 
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. 
(Sak fra Telefonkomiteen) 
 
Beslutning: 
Videre til neste gang. 

 
 
 



Informasjon til neste møte: 
Workshop på konseptene i regi av FU på regionsmøtet i februar. 
Regionen vil se på noen digitale løsninger for fremtidige regionsmøter, 
eventuelt gå til innkjøp av dette. 
 
 
Neste møte i NA Regionen Norge  
Lørdag 13. september 2021  
Lambertseter kirke kl. 11.00 
 
 
 
 
 
 
 
Ledige verv: 
 
B.  Nestleder      (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
D.  Vara Sekretær     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
E. Kasserer      (rusfri tid 4 år, varighet 2 år) 
F.  Vara Kasserer     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
H. 2. Vara Delegat     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
K. Kasserer Litteraturkomiteen   (rusfri tid 4 år, varighet 2 år) 
P. Leder Fellesskapsutvikling   (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
Q.  Leder Servicekonferansen   (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
R. Leder ECCNA     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
S. OR koordinator     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
T. OR koordinator     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oversikt over tjenesteverv i NA Regionen Norge: 
 
 
  Verv Rusfri tid Varighet Valgt Ledig fra 

A Leder 4 års rusfri tid 2 års varighet Bjørnar 02.22  
B Nestleder 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig  
C Sekretær 3 års rusfri tid 2 års varighet Ole Gundval 10.21 
D Vara Sekretær 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig  
E Kasserer 4 års rusfri tid 2 års varighet Anders 02.21            
F Vara Kasserer 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig  
G Delegat 5 års rusfri tid 2 års varighet Jonas 06.22 
H Vara Delegat 4 års rusfri tid 2 års varighet John Inge 10.22 
I 2. Vara Delegat 2 års rusfri tid 2 års varighet Ledig  
J Leder Litteratur 3 års rusfri tid 2 års varighet Jens 10.21 
K Kasserer Litteratur 4 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 
L Leder Web 3 års rusfri tid 2 års varighet Robert 02.22  
M Leder Telefon 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 10.22  
N Leder Oversettelse 3års rusfri tid 2 års varighet Geir 06.22 
O Leder FU 3 års rusfri tid 2 års varighet Monica 02.21 
P Nestleder FU 3 års rusfri tid 2 års varighet Lena 10.22 
Q Leder Servicekonf. 3 års rusfri tid ad-hoc Ledig 
R Leder ECCNA 3 års rusfri tid ad-hoc Ledig 
S OR koordinator 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 
T OR koordinator 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 

 

 


