
Rapport fra regions møte 10.10.2020. 
 
Regions møtet ble holdt i Lambertseter kirke med hele 21 rusavhengige til 
sted, fordelt på fysisk og digitalt oppmøte inkludert 3 observatører. OØSK 
stilte som «medarrangør» som vanlig og hadde på forhånd avtalt med 
kirken om bruk av projektor og nytt trådløst internett. RKM stilte med 
annet utstyr. Erfaringen var at mangel på god/bedre mikrofon burde 
utbedres til neste gang. Vi deler erfaringer med OØSK som også er på utkikk 
etter bedre utstyr. 
 
Alle regionene, utenom Område Vest og kasserer, samt alle delegater og 
underkomitéer var representert.  Møtet startet med en stille stund for å 
minne oss på hvem vi tjener, tradisjonene, visjon for NA Service, 
konseptene og dagens tekst i «bare for i dag» ble lest. Referat godkjent. 
Referatet i sin helhet finnes på nanorge.org.  
 
Det ble bestemt å ha en workshop i regi av FU på neste regions møte. 
 
Det mangler noen viktige varaverv samt OR koordinatorer. Vår kandidat til 
varedelegat ble valgt inn. Gratulerer. Ny leder for Telefon komiteen ble 
valgt inn samt nestleder for FU. Vi oppfordrer alle medlemmer som har 
interesse av å ta verv, snakke med RKM/VRKM, eller sponsor, og bli med på 
neste Regions møte i februar som i utgangspunktet skal være i Oslo. 
 
Sakene som ble tatt opp kan i detalj leses om i referatet som ligger på nett, 
men i korte trekk så ble budsjettet ikke i sin helhet behandlet da kasserer 
ikke var til stede, og noen tydelige mangler ble påpekt, slik at dette kommer 
opp som sak igjen i februar. 2 saker ang retningslinjer til delegatene våre 
ble også behandlet. Detaljer på nett. En av sakene var om Regionen skulle 
opprette nytt digitalt område. Det var konsensus at dette var opp til 
gruppene, ikke regionen. Annen, sak, skal vi ha min 1 regions møte digitalt, 
ikke konsensus, videre til neste møte. Andre saker kan lese i ref. fra 
regionen. 
 
En Facebook sak på OØSK sin agenda fra Regionen i november. 
 
Minner Området på at saker som ønskes drøftes i Regionen skal være sendt 
inn minst 6 uker før møtet, altså før 2. januar  til neste møte 13. februar.  
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