
 

 
 
 

 

 

REFERAT møte i OVSK – 26-09- 2020 

 
 
 
Vi startet møtet med en stille stund, for å tenke på hvorfor vi er her og de vi tjener.  
  
Tilstede: leder for OR Stavanger, GSR i Nye horisonter i Haugesund, 1 observatør, leder for OR 
Haugesund, GSR Clean kokos  Bergen, GSR Sandnes Na, GSR Downtown  Stavanger, representant for 
GSR B2B Stavanger. GSR Keep it simple Haugesund.  
 

 

Selvransakelse:  
Det er kommet opp innvendinger om bruk av ordet «rase» på innledningskortene. Dette kan virke 
diskriminerende, det er enighet om at dette er utdatert språk, det finnes kun en rase «the human 
race». Det er ønskelig at ordet rase byttes ut med f eks etnisitet, det er enighet om å skifte dette. 
Dette har vært oppe som sak tidligere. Det er gruppesamvittighet for å forandre ordet rase. Kan vi 
ikke bare forandre det i gruppene? Så kan de lese hva de vil. Nei, dette er imot enhet i Na. Vi skal ha 
de samme innledningskortene. Det må forandres i alle hvis det skal forandres.  
 
Lite service i området hva tenker vi om det. Vi har nominert sekretær fra Downtown, flere vil være 
interessert i å gjøre service hvis vi tar det opp i gruppene. Ta det opp på gruppesaksmøtene, at 
området sliter med servicevillighet. En av gruppene sier de har et møte i måneden med tema service, 
er lurt for å fremme det. Korona gjør kanskje at det kommer mindre nykommere, hvor skal vi hente 
folk fra? Har vi leder? Folk vil at det skal være klarlagt før folk tar verv.  
Vi minner om hva som er ledig på gruppesaksmøtene, og hva som er krav for å ta verv. Det har vært 
rykter om at den og den skal stille opp i det og det vervet, men så det skjer ikke noe. Kjenner på at vi 
savner de fysiske møtene, enheten som var og diskusjonene. Liker Zoom, men savner den fysiske 
kontakten. Mister kontakt med regionen, og hva skjer i fellesskapet. Det er ikke så bra å være isolert. 
Kjenner på det når det gjelder service, at vi blir litt lammet. Gå framover og reklamere for service.  
 
 

Rapporter GSR og OR  

 
Rapport fra GSR i Sandnes Na:  
 
Har hatt noen nykommere. Det er ikke forandring på servicevillighet. Hvis OR trenger folk fra Sandnes 
gruppa til oppdrag, ta kontakt.  Økonomi: Kr 2000+. innledning: har sluttet å snakke i kor ved 
innledning, for å se hvordan det virker på nykommere. Det kan virke sekterisk å snakke i kor. Det 
virker så langt bra. Har et par nykommere og de har fortsatt. Stemte for annen hvert områdemøte på 
zoom.  
 
 



 

 
 
 

 

 

Rapport fra GSR i «Keep it simple» gruppa i Haugesund: 

 
Gruppa er nyoppstartet. Det er ca 10 medlemmer. Det er god stemning i gruppa. Vi er opptatt av å ha 
fokus på «Bare for i dag» og «gjør det enkelt». Det tar tid å få ting på plass for gruppa, men vi jobber 
med saken. Konto, vipps, startpakke, postkasse, litteratur osv skal ordnes. Men det går framover.  

 

Rapport fra GSR i Clean kokos i Bergen  
 
Clean Kokos flyttet til nye lokaler i kjelleren til Centralkirken på Vetrlidsallmenningen 8 fra 
05. september.  
 
De nye lokalene er mye større enn de vi flyttet fra i Welhavens gate 66. Det er plass til flere 
personer, og det er lettere å overhold krav til forsvarlig smittevern i de nye lokalene. 
Inntrykket er at de fleste er svært godt fornøyd med de nye lokalene.  
 
Det har kommet flere på møtene etter flyttingen. Det har vært rundt 20 personer til stede på 
de møtene som har vært avholdt etter flyttingen 
 
Det er mange med lang rusfri tid som kommer fast til møtene, men det er også gledelig å se 
at vi klarer å tiltrekke oss nykommere. Det er en god og trygg atmosfære av tilfriskning på 
møtene.  
 
Gruppen har god økonomi. Vi har opplevd en økning i 7. trad etter at vi innførte Vipps. De 
pengene som ikke går til husleie, kaffe og litteratur, sendes videre til området. Pr 15.09 
hadde gruppen 3399 kr. på konto etter å ha betalt husleie for resten av 2020. 
 
Gruppen er uten kasserer. Dagens kasserer har snakket med fungerende kasserer (Inger) i 
området og fjernet sin egen og tidligere sekretær sin tilgang til kontoen. Gruppens sekretær 
har fått telefonnummer til Inger og klarerer videre administrasjon av gruppens konto med 
henne. 
 
Vi har ikke lykkes med å finne en ny person til å overta kasserervervet. Det kan være 
utfordrende å finne personer som er villig til å ta på seg verv som har lang varighet og krever 
lang rusfri tid. Det haster nå med å finne ny kasserer til gruppen.  
 
Det ble stemt over spørsmålet om hvordan videre møter i området skal avholdes på 
gruppesaksmøte 05.09.20. Det var flertall for å avholde annethvert møte digitalt på Zoom el. 
 
Clean kokos har ikke nominert noen kandidater til ledige verv i området. 
 
IKT GSR CLEAN KOKOS 
 
 
 



 

 
 
 

 

Rapport fra GSR i Downtown gruppen i Stavanger 
 
12-15 medlemmer 
Økonomi 5645kr - sender 500 til området 
 
Vi får til service struktur. Møteleder og kaffe koker verv besatt ut året. Alle verv i gruppen 
besatt. 
Vi har begynt å få flere nykommere og har godt oppmøte hver fredag. 
Den første fredagen i måneden har vi innleder, som har fungert veldig bra så langt.  
Det er bra stemning i gruppen med en god økonomi. 
 
Saker til området: 
 
1. Downtown nominerer en person til sekretær vervet i området. 
2. På innledning ark 2; bør man si etnisitet istedenfor rase? Hva tenker de andre gruppene? 
 
Med kjærlig service 
GSR  
 

Rapport fra GSR i B2B Stavanger 
 
Vi vokser i nye møtelokaler. Mange nykommere. Vi har nå siden Covid – 19 pandemien fått 
lov til å møte over 35 nykommere. Dette har medført at vi har valgt å starte opp et nytt 
møte og har nå tre møter i uka i Bergelandsgata 40b. Ons klokken 19 – 20.00, Fre 12.00 -
13.30 og Lør 12.00 – 13.30. Vi har fokus på nykommeren og opplever at vi har en trygg 
gruppe med mange som tar del i service og dette er med å skape en trygg atmosfære av 
tilfriskning. Økonomien er sunn. Alle verv er besatt. 
Til området:  
Gruppesamvittigheten i B2B er at vi ønsker å fortsatt ha fysiske områdemøter. Vi stemmer 
for fysisk og digitalt møte annenhver gang. 
Ingen nominasjon av betrodde tjenere for verv i området. 
 

Rapport fra Nye Horisonter i Haugesund  
 
Det er fra 5-8 personer tilstede på møtene. 
Vår økonomi er litt redusert og neste måned kommer vi ikke til å sende penger til området, 
men vi betaler husleie månedlig. Grunnen til at vi får inn mindre penger er at vi nå bare har 
ett møte i uka istedenfor to. Vi kjøper inn litteratur og nøkkelringer ved behov.  
Vi har møte kun på torsdager nå. Søndagsmøtet ble lagt ned fordi det ble startet et nytt Na 
møte på søndager i Haugesund i sommer, når dette søndagsmøte hadde pause pga 
manglende servicevillighet. 
Det kan være en fordel at søndagsmøte er et eget møte med egne arbeidsmøter for da får 
de som kun har gått på søndagsmøtene og ikke har vært på arbeidsmøtene på tirsdag også 
mulighet til å gjøre service. 



 

 
 
 

 

Or komiteen er i gang med komite møter og Or oppdrag! 
I saken ang. om området skal ha zoom møter annenhver gang eller bare fysiske møter, 
stemte tre stk. for bare fysiske møter og tre stk for zoom møte annenhver gang. 
Det er ingen saker som skal videreformidles til området. 
Heller ikke denne gangen stiller vi noen kandidater til verv i området. 
IKT GSR Nye Horisonter 
 
 
 

Rapport fra OR Haugesund: 
Har hatt et møte, starter opp forsiktig. Et par oppdrag på institusjon. Var på overdosedag. To stykker 
var der med brosjyrer. Vil søke 3000 kroner til midler som vi trenger. Bra oppmøte. Veldig mye er 
stengt ned pga korona, men gjør det beste ut av det.  

 
 
 

Rapport fra OR Stavanger 
 
HI - rapportering: 
-Vi har hatt dialog med SUS avdeling Veksthuset (TSB) og presentasjon avtalt. 
-Vi har avtale med CRUX – TSB om OR presentasjon 07.10.20 
-Vi har distribuert flyers og brosjyrer på Stavanger universitetssykehus 
 
OI – rapportering 
-Vi er i dialog med Stavanger fengsel om å få være med blant de 5 aktører som deltar på 
servicetorg, ref. Covid - 19 
-Stand på Bryne - stort kjøpesenter 
-Stand annenhver torsdag siden juli måned på Sølvberget, kulturtorget, Stavanger sentrum 
-Stand på overdosedagen 
Service Event 25 juli: 58+ registrerte: presentasjon fra telefonkomiteen og FU 
-Flyers, brisjyrer og visittkort til Politiet i Time kommune 
-Hengt opp plakater i 4 kommuner 
-Fått inn all NA litteratur i 3 kommunale folkebibliotek og to av fengslene i vår region. Sendt 
brev til litteraturkomiteen om at det er lovpålagt å levere 9 eksemplar av all litteratur som er 
for salg i Norge. Dette skal leveres Nasjonalbiblioteket i Oslo og all vår litteratur vil bli gjort 
tilgjengelig for innbyggerne i Norge via kommunale bibliotek. 
-Kontaktet telefonkomiteen om endinger i åpningstider og oppdatering til 
litteraturkomiteen. Ikke fått svar. Vi ønsker å få oppdaterte informasjon når vi bestiller 
visittkort ect. 
 
Vi ønsker å takke alle som har vært med å heie frem budskapet om tilfriskning gjennom 
støtte til messe telt. Vi har vært synlige og fått møtt mange aktive rusavhengige, pårørende 
og andre. 
Vi har flyttet lokaler til sentralt i Stavanger sentrum, Bergelandsgata 52. Vi har bevart 
strukturen gjennom Covid – 19 og hatt møter hver tirsdag fra 16.00 – 17.30. Alle verv besatt. 



 

 
 
 

 

 
IKT OR komiteen i Stavanger 
 

Rapport økonomi: 
 
Nåværende økonomiansvarlig har fått tilgang til konto. Hun lager vippskonto for gruppene, og 
hjelper, har fått det til, bare å ta kontakt hvis det er noe. Saldo: 6894,29 minus 3000 til OR 
Haugesund: saldo: 3894,29.   

 
 
 
 

Saker: 
1) Bruk av ordet «rase» i innledningskortene, er dette tatt opp i oversettelses komiteen? Skal vi 

ta dette opp en gang til? Det har vært oppe før. Ja, særlig når det kommer nykommere, er 
det pinlig at det står rase. Dette er utdatert, og kan virke støtende.  Sekretær skriver et notat 
til oversettelseskomiteen 

 
2) Angående anonymitet og smittesporing: Har fått krav fra myndigheter om at i tillegg til navn 

må de ha tlf nr til de som deltar på møtene våre. Hvordan er dette i forhold til anonymitet i 
gruppene?  

 
Vi må ha det, ellers blir møtene stengt ned. Dette gjør de allerede i B2B, det er nødvendig, 
det har ikke vært noe problem.  
Vi makulerer papirene med navn og tlf nr etter 14 dager. 
Downtown: vi skriver navn på lister, pga situasjonen vi er i har folk forståelse for at vi trenger 
det i forhold til smittesporing. Opplever ikke dette som et problem.  

  I Haugesund har de ikke hatt slike lister, men skal ta det med tilbake til gruppene.  
 

Mye er korona-avhengig, må være glad for at vi kan ha møter. 
 

3) OR i distriktet: de gjør en god jobb i Stavanger, kan de også gjøre det i Sandnes, 
Egersund,Ålgård. OR svarer: Fikk penger fra området for å kjøpe brosjyrer og telt.  Vi trenger 
folk, det er or møte hver tirsdag kl 16 i Stavanger. Hvis vi får flere med, kan vi gjøre mer 
arbeid.  

 
Hvorfor har vi tre møter på onsdager i stavangerdistriktet? Har fått tilbakemelding på dette. 
men det handler bla om lokalene, og når det er tilgjengelige. Vi vil gjerne finn et sted å ha 
møte i Stavanger på torsdagen. B2B: ønsket å åpne møter mandag og torsdag, men det 
begrenses av når det er ledig i lokalene, gr samv sier at vi skal ha det slik det er nå. Kanskje 
GSR er skal snakkes om det, det gjelder jo alle lokale grupper i stavanger-området.  
 

4) OR Haugesund trenger 3000 kroner. GSR spør ut, hva skal de bruke pengene til? Vi trenger 
penger til alt, littereatur, brosjyrer og  bensin for å reise ut til institusjoner. GSR B2B vil se 
søknad synes det var lite penger. GSRene vil gjennomgående se budsjett, men dra i gang med 
3000, så får vi se budsjett på neste områdemøte. I november, vil vi se budsjett, men det skal 
ikke stoppe oss, OR Haugesund får innvilget 3000 kr nå. Innvilger det nå og ber om at de 



 

 
 
 

 

fremlegger budsjett. Bergen har god mal for budsjett. Det må komme et budsjett i ettertid til 
neste møte, det vil hjelpe dere også til bedre struktur og planlegging.  

5) Skal vi ha kun fysiske områdemøter eller annen hvert møte digitalt og annen hvert fysisk 
møte? Annen hver gang møte digitalt og annen hver gang fysisk ble vedtatt ved avstemning.  

 
Møtelokale er booket 28. november i Haugesund.  

 
 
 

 
 
 
 

Valg av betrodde tjenere i OVSK:  
 
En kandidat var nominert til sekretær i OVSK. Hun ble valgt inn enstemmig av GSR ene.  
 
Nominasjon av leder: kandidat til lederverv er syk i dag, og stiller derfor ikke på møtet. Dette går 
videre til neste møte, med eventuell nominasjon.  
 
 
Alle verv har varighet 1 år, med mulighet for gjenvalg.  
 

Ledige verv i OVSK:  rusfri tid   
 
Leder     2 år 
 
Nestleder     1 år 
 
Kasserer    2 år 
 
Vara kasserer    2 år 
 
 
RKM     2 år 
 
Vara RKM    1 år 
 
Leder for aktivitetskomiteen  1 år 
 
OR-leder Bergen   1 år 
 
 
 
I kjærlig tjeneste, 
sekretær 


