
 

 

 
 
 

REFERAT OMRÅDEMØTE 5/12-20 (ZOOM 
MØTE) 
 
PRESENTASJONSRUNDE 

- GSR Mandagsgruppa 
- Vara GSR NA Brobekk 
- GSR Håp gruppa 
- GSR Lørdagsgruppa Majorstua 
- RKM 
- GSR Alltid Uansett 
- Leder område 
- Vara GSR Lillestrøm 
- GSR NA Hamar 
- Vara kasserer  
- GSR Innlandet 
- Host ZOOM 
 

 
START 

• Tradisjonene og konseptene ble lest.  

• Bare for i dag ble lest. 

• Dagsorden ble godkjent (Kommentar til dagsorden, ønske om å bygge opp på en 
annen måte. Det var vanskelig å skrive da referatet fra sist var todelt) 

• Post til gruppene, leder har ikke vært der i dag, men det vare noen regninger der 
tidligere i uken som blir sendt videre til kasserer. 

• Ingen saker til Området i dag fra dagsorden. 

• 12. konsept lest. 
 

  

RAPPORTER FRA GRUPPENE: 
ALLTID UANSETT (SANDVIKA) 
GSR var ikke til stede på gruppesaksmøtet sist så hadde ikke noe annet å melde enn at 
møtene er åpent og at de hadde hatt besøk fra andre grupper på fredag. Ingen kasserapport, 
men mente det ikke var så mye penger. 
 
NA HÅP GRUPPA (SKI) 
12 stykker på møtene, og alle verv er besatt. 
Kasserapport på 5683,24. 1500 er sendt til området. 
Klubben har gitt beskjed om at de må overholde smittevern, og kommunen har ytret at de 
synes det er fint at møtene er åpent, kommer nok ikke å bli stengt igjen.  
 



 

 

 
NA INNLANDET  
Avholdt sitt 37 møte 24.November, og har mer enn doblet deltakelsen den siste måneden, 
over 30 deltakere på sist møte. Mangler et par verv. Har gjeninført bruken av «raise hand» 
bruken. Gjør noen grep for å moderere innlegg på facebook gruppa slik at ikke viktig info 
drukner i spam. Kasserapport på 1129,- sender alt til området. 
 
NA BROBEKK 
Åpne møter med disp fra kommunen. 
Alle verv er satt, og gruppen har god service villighet.  
Kasserapport på 4159,55. Ekstra utgifter på kaffekopper og kaffefilter på grunn av at utleier 
ikke låner bort sitt unner nedstengingen. 
 
LILLESTRØM 
Møte er stengt, men har zoom på tirsdag og torsdag fra 19:00 
Kasserapport 3300,- på konto, sendt 1500,- til området. 
Alle verv besatt utenom noen varaverv. 
 
NA LØRDAGSGRUPPA MAJORSTUA 
Stengt møte siden sist områdemøte, og heller ikke zoom møter. 
Hadde 1500,- i kassebeholdning sist møte, ikke endret. 
 
MANDAGSGRUPPA 
Møte stengt, ikke hatt gruppesaksmøte siden sist områdemøte. 
Kassebeholdning 2700,-, leie er betalt frem til 1.februar så gruppen overfører 2000,- til 
området. 
 
Spørsmål fra leder: Betaler dere husleie når dere ikke bruker lokalene? 
 
Svar: Fått desember dekket foreløpig, men vet ikke om januar og februar. 
 
NA HAMAR 
4 møter i uka. Snittet falt til 6 deltakere per møte. 
Alle verv besatt ut desember. 
Kassebeholdning er 3434, 8, husleie er betalt og det skal bestilles litteratur. 434,- sendes til 
området. Kasserer fått tilgang til konto, gruppa har vedtatt at NA Hamar skal administrere 
pengene sine og godkjenne betalinger. 
 
Spørsmål fra leder: Hvordan kom dere frem til beløpet som skal sendes. 
 
Svar: Vervene som har med mynter, litteratur og håndsprit å gjøre var ikke til stede. Så de 
valgte å beholde 3000,- 
 
NA 11.TRINNSGRUPPA 
Har møte hver tirsdag fra 19-20:30 (Ble forlenget med et kvarter på sist gruppesaksmøte) 
Møtet har begrensing på 10 personer, og det er påbudt med munnbind når man er i 
bevegelse (kan taes av når man sitter). 



 

 

 
Det er ingen servering på dette møte på grunn av Covid. 
I tillegg til fysiske møter har de også zoom møter på samme dag til samme tid. 
 
 
 
 
RKM RAPPORT  
Har ikke vært regions møte siden sist. 
Alle saker som er kommet fra regionen er behandlet. 
Siden sist er det ikke gjort så mye. 
Har hatt kommunikasjon med leder fra Området og diskutert et par ting. 
Neste regions møte er andre lørdag i februar. 
 
KASSERAPPORT OMRÅDE ØST SERVICEKOMITE 
Betalt ut div utgifter. 
Overført 25.000, - til regionen. 
Sliter litt med å se hvem penger kommer fra. 
Kommet inn 10.000, - i tradisjoner 
 
LEDERRAPPORT OMRÅDE ØST SERVICEKOMITE 
Har vært en del på mail, mye spam på den mailen. 
Vært i kontakt med kirken (Lambertseter kirke) om møter, og med RKM. 
Har blitt opplært i å godkjenne betalinger. 
Har lagt ut dagsorden. 
 
Kommentar fra GSR HAMAR: Leder har gjort mer enn bare det, og han gjør en kjempe jobb. 
Spørsmål om Leder skal godkjenne betalinger? Svar: Nei hovedsakelig ikke, men det skal 
være to som kan/håndterer penger. 

 
SAKER: 
EVENTUELT 
Skal lydutstyret som er kjøpt inn beholdes eller leveres tilbake? 
Det ble snakket litt rundt dette ifm økonomi og at vi ikke fikk testet det som vi skulle på 
møtet i dag, men ikke fikk pga Covid. 
Det ble stemt for å beholde utstyret. (Men til slutt i møte ble det gjort en endring av 
avstemningen og utstyret sendes tilbake slik at det blir testet før kjøp slik vi skulle fra 
start) 
 
Hvor ofte skal Leder reise til Lambertseter å hente post? 
Det ble ikke avgjort noe, men det er noen fakturaer på husleie som kommer ditt så det blir 
sjekket først. 
  
AVSLUTTENDE 
Fokuspunkt: Runde på møtet angående fokuspunktet «Grenseløse delinger» 
(Litt mye blest rundt dette unner møtene.) 
-Det er litt uklart hva som er grenseløs deling. 



 

 

-Mye misforståelser. 
-Viktig å få dele det man har behov for. 
-Ikke bruke møte som en søppeldunk. 
-Møte skal være et trygt sted, og man skal ikke være redd for å få masse flashbacks. 
-Møteleder kan informere om at vedkommende kan snakke med noen (nykommerkontakt) 
etter møtet. 
 
 
Dette er noe av det som kom frem på runden, men at vi må tenke litt over rusfri tid for 
møteleder da det er møteleders ansvar å avbryte delinger og gripe inn om det er upasselig 
innehold.  
 
Selvransakelse: Arbeider vi med prinsipper foran personligheter, og omvendt. Følger våre 
betrodde tjenere opp vervene sine? 
-Mye tanker rundt dette, men stort sett veldig mye bra. De fleste bruker det som et godt 
verktøy. Det er vanskelig for noen å bare gjøre vervet de har. Covid har gjort det litt 
vanskelig å følge opp verv. Det bør gjøres noe for å få fylt vervene på området og i gruppene. 
Leder får mye skryt for jobben han gjør. 
 
Nytt fokuspunkt: 
-Hvordan bringer jeg budskapet videre i disse tider? 
 
Neste møte 6.Februar 
 
SLUTT 


