
 

 

 

 

Referat Område Øst 2 Service Komite – 7. November 2020 
 

TIL STEDE:  
RKM, Kasserer, Leder for OR, GSR NA Bø “Du er ikke aleine”, GSR NA REcovery, GSR NaNo, 
Vara GSR 9 NA Bø “Du er ikke aleine” (3 stk GSR med stemmerett + 1 stk vara GSR) 
 
Fungerende Leder ønsket velkommen, vi tok en presentasjons runde og deretter hadde 
møtet en stille stund etterfulgt av Sinnsrobønnen. 

 
INNLEDENDE PUNKTER: 
Tradisjonene i kortform og 11 konsept ble lest opp. 
RKM sa seg villig til å presentere 12 konsept på neste område møter. 

 
RAPPORTER: 
 
ADMINISTRATIVE TJENERE: 

 
Leder: «LEDIG VERV» 
 
Nestleder: «LEDIG VERV» 
 
Kasserer: 
Kasserer ble valgt inn på sist offisielle møte, han skulle få tilgang til google disk, mail 
og konto etter møte. Dette har ikke skjedd, og må følges opp med høy prioritet nå. 
Kasserer har tatt på seg ansvaret for prosessen, og tar kontakt, delegerer og følger 
opp til alt er i orden. Vi har utestående kostnader som må betales til OR komiteen. 
 
Vara kasserer: «LEDIG VERV» 
 
Sekretær: «LEDIG VERV» 
 
Vara sekretær: «LEDIG VERV» 
 
RKM:  
Han har ikke hatt tilgang til mail, så ikke fått lest seg opp på referatet.  
RKM’ene har vært enig i at de skal møtes litt før regions møte for å diskutere sakene, 
slik at de får høyere effektivitet under møte. Dette vil også reduserer påvirkningen fra 
underkomite ledere, som ikke har stemmerett. De har også blitt enige om å redusere 
talerett for underkomite ledere. Første fysiske møte ble hybrid møte, med fysisk og 
zoom deltagelse. Fungerte dårlig da det var vanskelig å høre de som snakket lavt på 
zoom. Området Øst la fram sak om å ha 2 faste zoom regionsmøter, for å spare 
penger og tid. 5 for og 1 avstod, saken gikk videre. Likevel blir neste møte zoom pga 
covid-19. Fortsatt diskusjon om facebook siden i NA sitt regi. RKM ønsker tydelig 
informasjon fra delegate på EDM om det skulle være at delegat skifte mening i 



 

 

 

forhold til hva region Norge har utrykt gjennom gruppe samvittigheten. Det kan være 
informasjon som blir gitt på møte, som gjøre at avgjørelsen har blitt endret. Dette må 
belyses og være klart i melding til RKM’ene og Regionen. Budsjett for regionene ble 
ikke godkjent, det var budsjettert med underskudd og den del kostnader som ikke var 
reelle. 
 
Vara RKM: «LEDIG VERV» 
 

RAPPORTERING FRA GRUPPER REGISTRERT I OMRÅDE ØST 2: 
 

NANO |Mandag, Fredag kl 18.00 
Adresse: Rådhusgata 3, 3674 Notodden 

Vi er blitt en god kjerne på 10 stk i Notodden, fordelt på 2 møter i uken. I tillegg 
kommer masse folk fra institusjonen. Vi var 7 stk på sist gruppesaksmøte, kr 10 300,- i 
kassa, skal sende 2000,- til Område, har vedtak om å sende 400,- hver måned til 
område så lenge vi har økonomi til deg, det vil si minimum 4800,- i løpet av året. 
Stabil gruppe. Prøvde med zoom møte på søndager, men etter 6mnd ble det avviklet. 
NaNo bruker mye av 7.tradision til å subsidiere den ekstremt dyre litteraturen vår til 
nykommere. 
 
NA Hokksund – Kom tilbake det virker | Mandag 19.00 – ikke fått rapport 
Adresse: Professor Hans Strøms vei 10, 3300 Hokksund 

 
NA Sandefjord | Mandag 19.00– ikke fått rapport 
Adresse: Stockfleths gate 6-8, 3210 Sandefjord 

 
NA Skien | Tirsdag 18.30– ikke fått rapport 
Adresse: Einar Østvedts Gate 14, 3724 Skien 

 
NA Drammensgruppa | Tirsdag, Onsdag 19.00, Fredag 12.00– ikke fått rapport 
Adresse: Grønland 101, 3045 Drammen 

 
NA REcovery | Tirsdag 19.00 
Adresse: Harald Heggestadvei 5, 3174 Revetal 

Startet opp med fysiske møter nettopp, men må stoppe møtene igjen, da det ikke er 
lov å være mer enn 4 i lokalene etter smittevern regler. Liten kjerne medlemer, 
resten kommer fra institusjoner.  4 til 20 stk på møte, mye fra intuisjoner. Grei 
økonomi. Mye fokus på nykommer. 
 
NA Bø “Du er ikke aleine” | Onsdag 18.00  
Møte ID: 271 845 200, passord: 

Har vært 5 til 10 på zoom møte. Var 10 stk på sist gruppesaks møte. 
Har 8802,- på konto, leter fortsatt etter nye møtelokaler, ikke funnet. På grunn av 
covid-19 er det fortsatt kun nett møter i BØ. Alle verv er besatt. 
 
NA Carpe Diem | Onsdag 19.00 – ikke fått rapport 
Adresse: Furumoveien, 3360 Geithus 

 
NA Hortensgruppa | Onsdag 19.00– ikke fått rapport 



 

 

 

Adresse: Geelmuydensgt. 8, 3182 Horten 

 
NA Skollenborg | Onsdag 19.00– ikke fått rapport 
Adresse: Laagendalsvn 87, 3619 Skollenborg 

 
NA Vi tilfriskner | Torsdag 18.00– ikke fått rapport 
Adresse: Chr. Hvidts Plass 2, 3210 Sandefjord 

 
NA Kongsberg | Torsdag 19.00 – ikke fått rapport 
Adresse: Myntgata 19, 3616 Kongsberg 

 
NA Geithus | Fredag 18.00– ikke fått rapport 
Adresse: Furumoveien, 3360 Geithus 

 
NA Larvik | Fredag 19.00– ikke fått rapport 
Adresse: Karlsrogata 4, 3257 Larvik 

 
Veien til livet | Lørdag 13.00 – ikke fått rapport 
Adresse: Stockfleths gate 6-8, 3210 Sandefjord 

 
NA Porsgrunn | Søndag 12.30 – ikke fått rapport 
Adresse: Storgata 115, 3921 Porsgrunn 

 
NA Tønsberg – Gi det videre | Søndag 19.00– ikke fått rapport 
Adresse: Hedrumsgate 4, 3117 Tønsberg 

 
 
UNDERKOMITE RAPPORTER: 

 
Offentlig Relasjons Komiteen (OR):   
Har vært leder siden mars, da kom covid-19, og alt stoppet opp. Leder har arrangert 
møter på zoom hvor ingen har møt opp. Har hatt møte i Skien fengsel, men Ringerike 
fengsel har vært på vent. Fengsler er nå satt på hold på grunn av covid-19. 
Har hatt 1 møte på Borgestad klinikken siden mars. 
Har ikke midler til å drift OR komiteen, har utestående kostnader fra 2019. Dette 
dreier seg om kjøregodtgjørelse til og fra oppdrag. Viktig å synlig gjøre kostnadene 
ved å gjøre service, så kan den enkelte velge selv om de ønsker å gi tilbake i 
7.tradisjon. Det siker at økonomien ikke blir et hinder for en betrodd tjener å gjøre 
service. Nå er det gått 9 mnd hvor det har vært løfte om at penger skulle betales. 
Spurt om å holde informasjon møte i Drammen, har ikke midler til å drifte. 
Område har nå fått kasserer, og det skal bli fikset opp til neste område møte. 
OR leder skal sette opp budsjett for 2021 til neste møte i desember, bare et overslag 
så Området vet hva de kan forvente. 
Alle er velkomne til å delta på OR møte på zoom, neste møte vil være i desember. 
Informasjon om tidspunkt kommer i neste referat. 
ZOOM-ID:876 6822 6180             Passord: recovery 
OR henstiller til ALLE gruppene i Område Øst 2 om å si fra hvis de ønsker et  
OR-oppdrag i sitt lokalmiljø. 

PAUSE 



 

 

 

DAGSORDEN: 
 
 
 
1 VALG OMRÅDE ØST 2 SERVICE KOMITE: 

A. Leder 2 års rusfri tid 1 års varighet Ledig 
B. Nestleder 1 års rusfri tid 1 års varighet  Ledig 
C. Kasserer 2 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig fra 11-2022 
D. Vara Kasserer 2 års rusfri tid 1 års varighet  Ledig 
E. Sekretær 2 års rusfri tid 1 års varighet  Ledig 
F. Vara Sekretær 1 års rusfri tid 1 års varighet  Ledig 
G. RKM 2 års rusfri tid 1 års varighet  Ledig fra 02-2021 
H. Vara RKM 1 års rusfri tid 1 års varighet  Ledig 
I. O.R. Leder 2 års rusfri tid 1 års varighet  Ledig fra 03-2022 
J. Leder Aktivitets komite 2 års rusfri tid 1 års varighet  Ledig 
K. Kaffekoker 90 dager rusfri 6 mnd varighet  Ledig    

 
Alle verv har mulighet for gjenvalg inntil 1 år 

 
 
 
 
 
 
2 NOMINERING TIL LEDIGE VERV I REGIONEN NORGE: 

A. Leder 4 års rusfri tid 2 års varighet Ledig fra 02-2022 
B. Nestleder 3 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig 
C. Kasserer 4 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig fra 02-2021 
D. Vara Kasserer 3 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig 
E. Sekretær 3 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig fra 10-2012 
F. Vara Sekretær 3 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig 
G. Delegat 5 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig fra 06-2022 
H. Vara Delegat 4 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig 
I. 2. Vara Delegat 2 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig fra 10-2022 
J. Litteraturkomité Leder 3 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig fra 10-2021 
K. Litteraturkomite kasserer 4 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig 
L. WEB komité Leder 3 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig fra 02-2022 
M. Telefonkomité Leder 3 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig 
N. Oversettelse komite Leder 3 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig fra 06-2022 
O. FU komité Leder 3 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig fra 02-2021 
P. FU komité Nestleder 3 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig 
Q. Servicekonferanse Leder 3 års rusfri tid ad-hoc  Ikke 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 
 

Tjenesteperioden for betrodde tjenere, i NA`s Regionsservicekomité Norge er 2 år. 



 

 

 

3 HASTE SAKER 

a. Område Øst 2 har mistet ledelse, og det har ikke blitt avholdt områdemøter 
gjennom sommeren. Hovedsak på dette møtet blir å samle tråder og stake ut 
kursen for veien framover. På områdemøtet i oktober bestemte vi at GSR i Bø 
skulle sjekke stemningen og prøve å få tak i de som har verv, og finne ut av 
hvem som er med og hvem som ikke er det. GSR i Bø har vært i kontakt med 
RKM, tidligere sekretær, utvalgte GSRer og kasserer. Vi er flere som ønsker å 
få området opp å gå igjen. 

i. GSR mener at vi må jobbe for å få område må opp, vi som er til stede 
må være aktive for å rekruttere der ute. Det er en kjempe mulighet å få 
folk til å komme nå som det er zoom møter. Viktig at vi får fylt de siste 
posisjonene i område så vi har et fungerende administrativ styre.  
Vi vil ha område opp å gå igjen… 

 
4 SAKER SOM GÅR VIDERE 

a.  
 
5 NYE SAKER 

a.  
 
6 EVENTUELT  

a.  
 

 
KUNNGJØRINGER: 
Se på våre hjemmesider: www.nanorge.org/arrangementer for mer info 

 
 

Neste område møte blir   
Lørdag 5. desember kl 11.30 
Zoom-ID: 836 0839 3099             
Passord:  recovery 

ALLE ER VELKOMNE TIL Å DELTA PÅ OMRÅDE MØTE! 
 
 
Møtet ble avsluttet med Sinnsrobønnen og “Gjør service, det virker!”  

 
 
I kjærlig service 
Fungerende Sekretær (GSR NaNo)  
Område Øst 2 service komité 

https://nanorge.org/arrangementer/

