
 

 

 

 

Referat Område Øst 2 Service Komite – 5. desember 2020 
 

TIL STEDE: (11 stk tilstede) 
(4 stk GSR med stemmerett + 1 stk vara GSR) 
Fungerende Leder, Fungerende Sekretær, Kasserer, Leder OR, GSR NA Notodden,  
GSR Kongsberg, Vara GSR BØ du er ikke aleine, GSR Mandagsgruppa Sandefjord,  
Vara GSR BØ Du er ikke aleine, 2 stk Observatører 
 
Fungerende Leder ønsket velkommen, vi tok en stille stund etterfulgt av Sinnsrobønnen,  
så kjørte vi presentasjonsrunde. 

 
INNLEDENDE PUNKTER: 
Tradisjonene i kortform og konseptene ble lest opp. 
Fungerende sekretær presenterte sin tolkning av 12. konsept. 
Neste møte sa OR leder sa seg villig til å presentere 1. konsept. 

 

RAPPORTER: 
 
ADMINISTRATIVE TJENERE: 

 
Leder (fungerende): 
Siden forrige områdemøte har jeg vært i kontakt med tidligere leder og fått endret 
innlogging på leders mail slik at totrinnsverifisering er skrudd av. Jeg har vært inne i 
mailboksen og sjekket om det er noen nye saker fra gruppene. Det er det ikke. Jeg 
har også vært i kontakt med fungerende sekretær, og sett igjennom dagsorden til 
områdemøtet i desember før utsending. 
 
Nestleder: «LEDIG VERV» 
 
Kasserer: 
Styret sendte melding til Brønnøysundregisteret etter sist områdemøte for å 
registrere kasserer som styremedlem. Styret fikk registermeldingen i retur grunnet 
feil, men har sendt ny. Kasserer er derfor ikke registrert i d.d. Tilgang til bankkonto 
betinger at kasserer er registrert i styret. Tilganger er derfor ikke gitt. 
Kasserer har fått full tilgang til G-disk og har brukt til på bli kjent med malene som er 
lagt inn. Det kan være aktuelt å gjøre strukturelle endringer i kasserer området. 
Kasserer ber om at administrative tjenere og underkomiteer leverer sine budsjetter 
til områdemøtet i januar. Budsjettene skal ta utgangspunkt i dagens aktivitetsnivå. 
Ved eventuelt økt aktivitetsnivå i 2021 bør administrative tjenere og underkomiteer 
be gruppene/området om økte budsjetter. Ingenting ville vært mer hyggelig enn om 
vi får økt aktivitet og kan nå ut til rusavhengige som fortsatt lider 

 
Vara kasserer: «LEDIG VERV» 
 



 

 

 

 
 
Sekretær (fungerende):  
Har skrevet referat, og forslag til dagsorden. Sendt dette ut til alle på mailinglisten. 
Også fått tilbakemelding fra noen som ville vekk fra listen. Har tatt en runde på 
Google disken, og kopiert litt historikk over til arkivet. Har oppdatert noen maler for 
at det skal være enklere å gjennomføre forskjellige oppgaver for administrative 
tjenere. Endret litt på utseende på referatet, inkludert alle grupper som finnes på 
nanorge.org under område øst 2. Også inkludert møtetidspunkt, samt zoom id. 
Forberedt meg til dette møte med å studere konsept 12 for presentasjon, gjøre klart 
referatet for møtet. 
 
Vara sekretær: «LEDIG VERV» 
 
RKM: (Ikke til stede)  
Har siden sist sendt inn søknad til Altinn om endring av styreprotokoll. Det gikk for 
fort og fikk avslag på grunn av feil i dokumentet. My bad, endring gjort, avventer svar.  
Har lest e-poster fra delegater og det er vinter EDM på trappene. WEB komiteen har 
lagt inn en ny sak om at sak som skal opp om et digitalt regionsmøte i året, får et 
tillegg om at alle møter kan være hybrid. Det vil si at alle regions møter kan ha digital 
deltakelse. Skulle gjerne hatt en vara-RKM. 
 
Vara RKM: «LEDIG VERV» 
 

UNDERKOMITE RAPPORTER: 
 
Offentlig Relasjons Komiteen (OR):   
OR komiteen ligger for tiden nede, både på grunn av covid-19 og manglende 
økonomi. Utbetaling av reiseregning har ikke blitt gjort. Usikker hvordan OR kan 
fungere med denne covid-19 fasen vi er i nå, og det har hindret arbeid helt siden 
mars. OR leder er innstilt på å gå en periode som leder til, og ønsker å få samlet flere 
folk til å gjøre OR arbeid. Vi må være aktive med å skaffe deltagere. Det oppfordres til 
å komme som observatør på OR møter. 
 
Alle er velkomne til å delta på OR møte på zoom. 
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 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
RAPPORTERING FRA GRUPPER REGISTRERT I OMRÅDE ØST 2: 
 

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

NA Notodden har vokst, vi er ca 10 faste medlemmer i Notodden, og får flere 
besøkende fra område rundt. Institusjonen har lockdown nå, de kommer vanligvis 
med en buss. Vi var 10 stk på sist gruppesaksmøte, kr 3 000,- i kassa, har sendt 2500,-
til område. Kjøpt mye litteratur. NaNo bruker mye av 7. tradision til å subsidiere den 
ekstremt dyre litteraturen vår til nykommere. Nytt møte tema på mandag, leser 
Veiledning til Trinn arbeid, fra perm til perm, inkludert spørsmålene.  
 
NA Hokksund – Kom tilbake det virker | Mandag 19.00 – ikke fått rapport 
Adresse: Professor Hans Strøms vei 10, 3300 Hokksund 
Zoom ID: 990 457 9586 Passord: 654321 

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

Har fysiske møte på frivillighetssentralen. Kan ha 12 stk der. Har dialog med huseir. 
God avstand, setter du et sted sitter du der. Følger smittevern. Er i snitt 9 stk på 
møte. Alle verv er besatt 3600 på konto. Pleier å betale husleie for lang tid, så skal 
betale den før vi sender videre. Har laget tema liste, hvor de velger nyt tema på hvert 
møte. 
 
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 
Zoom ID: 428 315 4622  Passord: 8RCa68 

 
NA REcovery | Tirsdag 19.00 – ikke fått rapport 
Adresse: Harald Heggestadvei 5, 3174 Revetal 

 
NA Bø “Du er ikke aleine” | Onsdag 18.00  
Møte ID: 271 845 200,  

Vi har møter på zoom. Vi har vært 5-12 personer på møtene. Alle værv er besatt. 
Vi har 9175,98 kroner på konto. Vi har planer om å sende penger videre, men må få 
ryddet opp i en gammel sak angående husleie på forrige møtelokale. 
 
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 

Vi har fortsatt fysiske møter, det er mellom 8 til 18 stk på tilfriskningsmøtene. Det har 
vært en liten økning med faste deltagere etter covid-19. Vi har 5.876,- på konto, 
gruppen skal sende penger videre i strukturen. 

 
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 tilstede 
Adresse: Stockfleths gate 6-8, 3210 Sandefjord 

Veien til livet gruppa har maks antall på 12 deltagere pr møte og har alltid fullt opp 
med medlemmer. Da vi tidvis har vært nødt til å avvise mennesker som ønsker å 
delta på møtet har vi opprettet et verv hvor "covid kontakten" tilbyr å være med å ta 
en prat på kafe eller rusle en tur sammen, slik at den det ikke er plass til på møtet 
slipper å være alene. 
Vi har meget god villighet med nær samtlige verv besatt og ca 6.000,- kr i beholdning. 
Vi har også fattet vedtak om å sende penger videre i strukturen, men avventer til 
området forhåpentligvis er oppe på bena igjen. Takk for løftet på områdenivå - dette 
kan bli gøy! 
 
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 

 
 

PAUSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

DAGSORDEN: 
 
 
1 VALG OMRÅDE ØST 2 SERVICE KOMITE: 

A. Leder 2 års rusfri tid 1 års varighet Ledig fra 12-2021 
B. Nestleder 1 års rusfri tid 1 års varighet  Ledig 
C. Kasserer 2 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig fra 06-2022 
D. Vara Kasserer 2 års rusfri tid 1 års varighet  Ledig 
E. Sekretær 2 års rusfri tid 1 års varighet  Ledig fra 12-2021 
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 2 års varighet  Ledig fra 03-2021 
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 

Leder og sekretær ble valgt inn ved konsensus etter nominasjon fra hjemme gruppene sine. 
 
 
 
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 fra 10-2022 
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 fra 10-2022 
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 fra 10-2022 
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 SAKER 

 
4 SAKER FRA FORRIGE MØTE 

 
5 SAKER FRA REGIONEN 

a. 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 etter at CAR er 
offentliggjort 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.  

i. GSR har tillit til at RKM og regionen tar korrekt stilling til dette på regionsmøte. 
 

b. Skal NA Regionen Norge gå over til to fysiske og et online-møte i året? 
i. GSR mener at minimum 1 møte skal være online. Konsensus 

En GSR mener i tillegg at online møte bør erstatte møte som skulle holdes i Oslo. 
 

c. Skal alle regions møtene være hybrid møter, slik at man kan delta digitalt 
i. Konsensus for at alle møter kan være hybrider 

 
d. Hvor i NA strukturen vår skal NA Facebook Norge tilhøre? 

i. GSR mener at RKM og regionen får tillit til å ta denne avgjørelsen,  
Et forslag fra GSR’ene er WEB eller OR komiteen. 
 

e. 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) 

i. GSR’er var positive til mest mulig innhold, mer aktivitet på Facebook siden, ser på 
det som en kanal ut til den rusavhengige som lider, og de som ønsker mer info 
om NA. Liker at de ønsker å informere om hva som skjer, ikke helt enighet om å 
kjøpe annonseplass, men flertallet er for. Vi må også ha med det økonomiske i 
betraktning. Informasjon bør alltid være tilgjengelig fra hjemmesiden vår. 
Viktig med anonymitet på siden, bør ikke være mulig å kommentere og «like» 
innlegg.  
 

6 EVENTUELT  

a. Synlighet av NA i område, skal vi gjøre tilsvarende som område Vest gjør med stands, 
eventuell kjøpe inn material, være mer synlig. 

i. Saken går videre til neste møte 

 
Møtet ble avsluttet med Sinnsrobønnen og “Gjør service, det virker!”  



 

 

 

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

 
 
Mail adresser til administrative tjenere: 
Leder lederoosk2@gmail.com 
Sekretær sekretaroo2@gmail.com 
Kasserer naomraadeost2@gmail.com 
RKM oosk2@nanorge.org 
OR Leder oroo2sk@gmail.com 
 
Konto nummer til Område Øst 2:  0539.77.26357 

 
 
 
 
 
 
 

Neste område møte blir   
Lørdag 2. januar kl 11.30 
Zoom-ID: 836 0839 3099             
Passord:  recovery 
 
 
 
 
 

ALLE ER VELKOMNE TIL Å DELTA PÅ OMRÅDE MØTE! 
Spre budskapet 
 
 

 
 
I kjærlig service 
Sekretær 
Område Øst 2 Service Komité 
 

https://nanorge.org/arrangementer/

