
 

 

 

 

Referat Område Øst 2 Service Komite – 2. januar 2021 
 

TIL STEDE: (11 stk tilstede) 
(5 stk GSR med stemmerett) 
Leder, Sekretær, Kasserer, RKM, Leder OR,  
GSR NA Notodden, GSR Kongsberg, Vara GSR BØ du er ikke aleine, GSR Mandagsgruppen 
Sandefjord, GSR Skien gruppa, Observatør 
 
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 OR leder presenterte sin tolkning av 1. konsept. 
Neste møte sa GSR Mandagsgruppa Sandefjord sa seg villig til å presentere 2. konsept. 

 
RAPPORTER: 
 
ADMINISTRATIVE TJENERE: 

 
Leder: 
Siden sist har jeg deltatt på administrativt ledermøte med sekretær, kasserer og OR-
leder. Vi gikk igjennom følgende punkter: 

• Budsjett for området - Hva skal til for å få på plass et budsjett? 
• Gjennomgang av dokumentstrukturen på Google Disk. 
• Gjennomgang av maler i dokumentstrukturen. 
• Diskusjon rundt hvordan vi kommer i kontakt med gruppene i området vårt. 

Vi ble enige om at vi i det administrative styret forsøker å snakke med folk vi kjenner i 
de forskjellige gruppene. 

• Diskuterte hva vi synes om områdemøte på zoom også etter korona. 
Ble en sak på dagsorden for møtet i januar. 

• Status på registrering i Brønnøysundregisteret 
• Gjennomgang av vervbeskrivelsene. 

Sekretær går igjennom og evnt. endringer vil bli lagt fram på områdemøtet. 

Vi kommer til å ha et nytt adm.tjener-møte den 10. januar. 

Videre har jeg laget et enkelt budsjett for leder. Det er satt av midler til litteratur og 
materiell til GSR-pakker. 

Jeg har vært i kontakt med medlemmer fra Skollenborg og Carpe Diem i Vikersund og 
informert om området og bedt de formidle ønsket vårt om å se dem på området. 
Tilbakemeldingene så langt om at området er i gang, og på zoom, var veldig positive. 
Det ble sagt at det vil gjøre det lettere for f.eks. de som ikke kjører bil å delta. Når jeg 



 

 

 

skriver dette jobber jeg fremdeles med å få kontakt med medlemmer i Drammen og 
Hokksund, men regner med å få formidlet til disse gruppene også. 

Det har ikke kommet inn noen nye saker fra gruppene til leders mail. 

Nestleder: «LEDIG VERV» 
 
Kasserer: 
Siden sist har jeg utarbeidet budsjett sammen med administrative tjenere og 
underkomiteer. Budsjettet er sendt ut til gruppene og står som egen sak på 
dagsorden ved områdemøte i januar.  
Har også deltatt på et lærerikt arbeidsmøte med admin tjenere i Område Øst2. 
 
Endringer i Brønnøysund Registeret har nå bli godkjent slik at kasserer og leder har 
fått signaturrett, og vil innen medio januar kontakte banken for å få tilgang til 
områdets bankkontoer. 

 
Vara kasserer: «LEDIG VERV» 
 
Sekretær:  
Har skrevet referat, og forslag til dagsorden. Sendt dette ut til alle på mailinglisten.  
Skrevet dagsorden og referat til admin tjener møte. Se leders rapport for info om 
møte. Laget budsjett i samarbeid med de andre tjenere. Ryddet opp på google disk. 
Laget noen maler for å gjøre jobben enklere. Oppdatert kontakt listen til område.    
 
Vil også minne GSR’ene om å sende grupperapporten til sekretær. Dette så sekretær 
kan slippe å skrive inn disse under møtene. Sendes til sekretaroo2sk@gmail.com 
 
Vara sekretær: «LEDIG VERV» 
 
RKM: 
 Har siden sist fullført registreringen av kasserer i Brønnøysundregisteret, hatt kontakt 
med leder, sekretær og kasserer angående registrering. Deltok ikke på admin tjener 
møte grunnet jobb, men skal delta neste gang. Ellers har jeg mottatt referat fra 
forrige regionsmøtet på mail og fått mailer fra underkomiteen til regionen angående 
at telefonkomiteen ønsker å fremme en sak om at alle regionsmøter skal kunne være 
hybridmøter. 
 
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 
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å komme som observatør på OR møter. 
 
Alle er velkomne til å delta på OR møte på zoom. 
2. mandag hver måned kl 18:00 
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: 
Har strøket ut de møter som er covid-19 stengt på tidspunktet referatet ble skrevet,  
zoom ID er oppgitt fra NA Norge sine sider. 
 

NANO |Mandag og 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 6 stk på sist gruppesaksmøte, økonomi uten anmerkning da 
kasserer ikke var tilstede på gruppesaksmøtet. NaNo bruker mye av 7. tradision til å 
subsidiere den ekstremt dyre litteraturen vår til nykommere. Nytt møte tema på 
mandag, vi leser Veiledning til Trinn arbeid, fra perm til perm, inkludert spørsmålene. 
Vi har maks 10 deltagere på møte, og vi har covid-19 kontakt som tar ansvar om det 
kommer for mange, en tur på cafe eller sitter og prater ute. 
 
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 
Adresse: Stockfleths gate 6-8, 3210 Sandefjord 

Har ikke hatt gruppesaksmøte, da det skulle vært midt i romjula. 
Har fysiske møte på frivillighetssentralen. Kan ha 12 stykker der. Har dialog med 
huseier. God avstand mellom deltakere, setter du et sted sitter du der. Følger 
smittevern. Er i snitt 6 stykke 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  
Adresse: Einar Østvedts Gate 14, 3724 Skien 

Er fra 6 til 10 på møtene, all verv er besatt. Har 2384,- konto.  
 
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 vært 8-12 personer på delingsmøtene. Vi var 7 personer på gruppesaksmøte. 
Vi har byttet tema til å lese fra "Å leve rusfri ". Alle verv er besatt og vi har god 
økonomi. Fortsatt ikke fysiske møter. 
 
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  
Adresse: Laagendalsvn 87, 3619 Skollenborg 
Zoom ID: 990 457 9586  Passord: 654321 

Skollenborg har sendt penger til område, kr 1500,- 
 
NA Vi tilfriskner | Torsdag 18.00 – ikke fått rapport 
Adresse: Chr. Hvidts Plass 2, 3210 Sandefjord 
 

NA Kongsberg | Torsdag 19.00  
Adresse: Myntgata 19, 3616 Kongsberg 
Zoom ID: 990 457 9586  Passord: 654321 

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 1860,- på konto, 
betalt Øksne treffet og husleie for halve 2021. 

 
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 

 
 

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 

 

 
 
 
 
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 

a. Budsjettering 
Område budsjett er sendt ut til gruppene for gjennomsyn og kommenteringer. 
Godkjenning av budsjett, se vedlagte filer i mail. 

i. GODKJENT VED KONSENSUS 
 

b. Zoom møter - Områdets tjenere ønsker å fortsette med digitale service møter etter 
covid-19, for eksempel 3 face to face (hybrid) og 9 digitale møter i året.  
Hvordan forholder gruppene seg til det? 

i. HØRES STRÅLENDE UT, ØKER DELTAGELSE PÅ SERVICE MØTER. Alle GSR’er var positive 
til dette. Admin styre setter opp en plan for dette til neste områdemøte. 
 

c. Hvordan bedre inkludere gruppene som er registrert i Område Øst 2 på områdemøte. 
Hvordan komme i kontakt med dem. Område er avhengig av mailadresser for å kunne 
sende ut referat/dagsorden. 

i. Med zoom møter er områdemøtene lett tilgjengelig for alle. Vi må snakke positivt om 
service og deltagelse, reise rundt til gruppene og besøke dem. Sende ut info til de ulike 
gruppene. 
 

4 SAKER FRA FORRIGE MØTE 

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

i. Tanken var en type stand, slik som bedrifter har. 
Hvem skal/kan ha presentasjoner, hvor skal det brukes? 
Naturlig at blir brukt lokale krefter. 
Passe på at de ressurser som ser seg villig til dette kommer gjennom OR komiteen. 
 

5 SAKER FRA REGIONEN 

a. Alle saker fra regionen ble diskutert og kan leses på referat fra desember 2020. 
 

6 EVENTUELT  

a. Hvordan opprette VIPPS for grupper 

i. Leder setter opp en enkel veiledning for hvordan dette skal gjøres til neste til neste 
område møte. 
 

b. COVID-19 erfaring. 

i. GSR’er delte erfaringer rundt dette: 
▪ Vi holder anbefalt avstand, spriting av hender, spriter det vi tar på, holder oversikt 

over deltagere, etter 14 dager slettes disse opplysninger, har du symptomer skal du 
være hjemme. Serverer ikke, men deltagere kan ha med seg selv. 

▪ Har tett dialog med huseier, 2 meter avstand, kaffekoker har ansvar føre liste med 
navn og telefon nummer, spriter etter møte… kanskje før møte også nå… kanskje 
kjøpe inn munnbind, sette frem så de som ønsker det kan bruker. 

▪ Bruker man masker på møter, ellers samme som over  
▪ Har en 1-meters pinne for å måle avstand. Er det feiring så kan 1 servere. 



 

 

 

▪ Oppfordre grupper til å ha covid-19 kontakt, en som stiller villig til å ta med seg 
den/de som blir for mange 

▪ Ha dører oppe til alle er på plass og lukker dem når møte starter. 
▪ Med zoom er det vanskelig å ivareta nykommeren. 

 
 
 

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 
 
Konto nummer til Område Øst 2:  0539.77.26357 

 
 

Neste område møte blir   
Lørdag 6. februar 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/

