
 

 

 

 

Referat Område Øst 2 Service Komite – 6. februar 2021 
 

TIL STEDE: (8 stk tilstede) 
(5 stk GSR med stemmerett) 
Leder, Sekretær, Kasserer,  
GSR NA Notodden, GSR Kongsberg, Vara GSR BØ du er ikke aleine, GSR Mandagsgruppen, 
GSR Skien gruppa 
 
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 GSR Mandagsgruppa Sandefjord presenterte sin tolkning av 2. konsept. 
Neste møte sa GSR Kongsberg seg villig til å presentere 3. konsept. 

 
RAPPORTER: 
 
ADMINISTRATIVE TJENERE: 

 
Leder: 
Siden sist har jeg samlet sammen dokumentasjonen vi brukte da vi registrerte 
hjemmegruppa i enhetsregisteret, fikk kontonummer og vipps. Dette har blitt til en 
pakke som gruppene kan bruke som oppskrift når de skal registrere sin egen gruppe. 
Jeg har også deltatt på administrativt ledermøte med sekretær, kasserer. Vi gikk 
igjennom følgende punkter: 

• Vi satte opp en plan for forslag til inndeling av digitale områdemøte og 
hybridmøter. Forslaget er en sak på dagsordenen til møtet i dag. 

• Undersøke om mulighet for å avholde hybridmøtene på Øksne, Gon og 
Bøtreffet. Leder har tatt opp saken med Bø-gruppa, og de ønsker ikke at vi 
avholder områdemøte på Bøtreffet. 

• Vi diskuterte regnskap for 2020 

• Vi gikk igjennom dokumentasjon på prosedyre å få kontonummer og vipp for 
gruppene. 

• Vi ble enige om at de administrative tjenerne skulle gå igjennom utvalgte 
vervbeskrivelser hver. Her må jeg legge meg flat og innrømme at jeg ikke har 
gjort min del. 

Videre har jeg deltatt på OR-møte og er glad for at OR-komiteen har fått nye 
tjenestevillige. 
Det har ikke kommet inn noen nye saker fra gruppene til leders mail. 



 

 

 

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  

Nestleder: «LEDIG VERV» 
 
Kasserer: 
Siden sist har jeg deltatt i møte med administrative tjenere, fått ordnet med 
nødvendige tilganger i nettbank og utbetalt reiseregninger fra 2019 (!) til det som da 
var HI og OI.  
Midler som var plassert i kontoer uten aktivitet i 2018-2020 ble tilbakeført til hoved 
konto. 
Administrative tjenere og underkomiteer får nå tilgang til eget budsjett (2021) 
gjennom kontoer i området. Kasserer har bedt om at regnskapet føres løpende for å 
unngå unødvendig mye jobb ved årets slutt. 
Jeg har også ferdigstilt regnskapet for 2020. Regnskapet er preget av at det var liten 
aktivitet i området og tilhørende underkomiteer, men gruppene overførte jevnt 
midler. Kasserer i området ber om at gruppene merker innbetalinger med 
gruppenavn fremover.  
 
Det oppfordres til å gjøre service i underkomiteer. Vi har midler, men det virker å 
være liten villighet. Til neste områdemøte skal penger sendes videre til regionen i 
henhold til vedtektene. 
 
Har satt opp en sak på dagsorden til områdemøte i dag. 
Takk for hjelpen. 

 
Vara kasserer: «LEDIG VERV» 
 
Sekretær:  
Har skrevet referat, og forslag til dagsorden. Sendt dette ut til alle på mailinglisten.  
Oppdatert kontaktliste, lest og besvart mail til sekretær konto. 
Deltatt på et konstruktivt admin møte. Skrevet dagsorden og referat til admin tjener 
møte.  
Også deltatt på OR møte for å bidra, endte opp med å bli vara-kasserer der. 
Vil også minne GSR’ene om å sende grupperapporten til sekretær, rapport kan 
sendes selv om Gruppen mangler GSR.  
Dette så sekretær kan slippe å skrive inn disse under møtene. Sendes til: 
sekretaroo2sk@gmail.com 
 
Vara sekretær: «LEDIG VERV» 
 
RKM: Ikke tilstede 
Ingen rapport 
 
 
Vara RKM: «LEDIG VERV» 
 

mailto:sekretaroo2sk@gmail.com
mailto:sekretaroo2sk@gmail.com


 

 

 

UNDERKOMITE RAPPORTER: 
 

Offentlig Relasjons Komiteen (OR):   
Oppdatering etter siste OR møte i Januar. 
Viser til referat som ble sendt ut i etterkant. Se vedlegg. 
Liste over kontaktpersoner med e-post og telefonnummer er sendt sekretær. 
Sendt mail med oppdatert info til våre aktuelle fengsler og institusjoner. om hvordan 
de kan nå oss i dag.  
Digitale møter ble også her lagt frem i her, som en mulighet 
Kontakt med Sykehusprest ved Ringerike Fengsel, som er kontaktperson der. De vil 
avvente mot sommeren med møter, Hvis noen innsatte spesifikt spør om NA møter, 
tar de kontakt, og da kan digitale møter være et alternativ. 
Skien fengsel har ikke svart. 
Snakket med kontaktperson ved Borgestadklinikken. De vil avvente noe med info 
møter, som vi har pleid å ha der. De tar kontakt. digitale løsninger er også lagt frem 
som en mulighet. 
Ikke tatt kontakt med Horten fengsel. Har vi kapasitet til å binde oss videre til flere 
steder, vi må ha folk som kan følge opp vervet fremover- 
OI Leder legger frem som egen rapport hva som har blitt gjort i forhold til å klarere 
vervbeskrivelse som OI koordinator/ leder. Ikke klart når dette skrives 
Priser og materiale til stands må også legges frem på områdemøte som rapport, da 
dette foreløpig ikke er klart når dette skrives.  
 
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 

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 7 stk, vi har 5000 kr på konto, får snart husleie faktura 
på 2000 kr (halvt års leie). NaNo bruker mye av 7. tradision til å subsidiere den 
ekstremt dyre litteraturen vår til nykommere, vi sender 400 kr pr mnd. Møte tema på 
mandag, leser Veiledning til Trinn arbeid, fra perm til perm, inkludert spørsmålene. 
Vi har et tak på 10 pers på møtet, og deler opp møtet om det kommer flere, møte blir 
det uansett. Vi har korona kontakt som da blir møteleder på det andre møtet. 
 
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 

Vi er i diskusjon med huseier om hva som er rimelig i den nåværende situasjonen. 
Møtet er åpnet på lokalet igjen. Møtet har vært stengt hele Januar, bortsett fra siste 
møte. Vi har begrensning fra huseier på 10 deltakere på møtet. Situasjonen følges 
tett i samarbeid med huseier og vi har sett at ting kan endre seg raskt. Det virker som 
om folk er litt tilbakeholden i forhold til å gå på møtet da det plutselig er stengte 
lokaler. På konto har vi kr. 3435,58,-. Totalt med kassa kr. 4139,58,-., Husleien er ikke 
betalt for noe i 2021. Ønsker egentlig å ha hybrid møter alle møter. Med møte 
lokaler. 
 
NA Skien | Tirsdag 18.30  
Adresse: Einar Østvedts Gate 14, 3724 Skien 

Rett etter sist områdemøte i januar ble det vedtatt at gruppen holder gruppen stengt 
i en måned.  
Sekretær: Er åpne hybrid møter nå (20.02.2021)  
 
NA Drammensgruppa | Tirsdag, Onsdag 19.00, Fredag 12.00 – ikke fått rapport 
Adresse: Grønland 101, 3045 Drammen 

 
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 6-14 personer på delingsmøter på Zoom. Betalt husleie fra tidligere 
leieforhold. Sender 2000,- til området. 8 personer på sist gruppesaksmøte. 
Tema på møter "Å leve rusfri ". Alle verv er besatt og vi har god økonomi.  
 
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 

Vi i NA Skollenborg holder for tiden møtene våre på Zoom, det er da utelukkende 
åpne møter. Vi er alt fra 5 til 15stk på møtene fra gang til gang. Vi har ca 2600 i kassa 
pr. 03.02.21 Og vi har besluttet å donere 800kr til utleier som husleie for første 
halvdel av 2021.02.04, Alle verv bortsett fra GSR er besatt.  
Vår epost er: naskollenborg@gmail.com  

 
NA Vi tilfriskner | Torsdag 18.00 – ikke fått rapport 
Adresse: Chr. Hvidts Plass 2, 3210 Sandefjord 
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NA Kongsberg | Torsdag 19.00  
Adresse: Myntgata 19, 3616 Kongsberg 
Zoom ID: 990 457 9586  Passord: 654321 

NA Kongsberg har gått over til zoom-møter, har mellom 10-25 besökare på varje 
möte. Cirka 10 fasta deltagare. Vi har god service-villighet med alla värv besatta. 
Ekonomin är god, fick in 680 kr i 7e tradition vilket ger oss totalt 2540 kr i kassan. 

 
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. Prosedyre for opprettelse av org. nummer og VIPPS for grupper. 
Vedlagt ligger forslag til prosess, vi går gjennom denne på møte. 

i.  Leder informerte til dette. 
 

b. Regnskap for 2020 Området Øst 2 service komite. 
Ligger vedlagt, kasserer tar oss gjennom denne saken. 

i. Kasserer presenterer regnskap for GSR’ene. 
Godkjent av GSR ved konsensus 
 

c. Administrative tjenere har satt opp plan for område, 9 digitale møter. 
3 fysiske hybrid møter, henholdsvis på Øksne, Gon og Bø-treffet. 
Med forbehold om godkjennelse fra arrangør av treffene. 

i. 1 GSR synes dette er bra.  
1 GSR godkjente dette med forbeholdt om at hybrid møtene ikke er på treff, derfor 
stemmer de imot nå dagens ordlyd. 
1 GSR er veldig positive til dette, men ønsker å høre med gruppene vedr hybrid.  
1 GSR er positive til dette. 
1 GSR gruppen er ikke enige at det skal være digitale møter og synes at det kan være 
en form for ekskluderer medlemmer som ønsker å gjøre service, men ikke ønsker å 
være digitale.  
3 for og 2 imot. Saken kommer opp neste møte, vi deler opp saken. 
  
1.  Vedta at det skal være 9 digitale møter, og 3 hybrid møter som standard etter 
covid-19 restriksjoner letter. Hybrid møte på vår, sommer og høst. 
 
2. Administrative ber om tillit fra gruppene til å finne møtelokaler for hybridmøter. 
 

d. Administrative tjenere ønsker å oppdatere vervbeskrivelse for området. Kaffekoker 
vervet bør avvikles da vi ikke har normale fysiske møter.  

i. Saken går videre og sekretær sender ut nåværende verv beskrivelse og ønsker 
kommentar. 
 

4 SAKER FRA FORRIGE MØTE 

a.  
 

5 SAKER FRA REGIONEN 

a. Region Norge Regnskap 2020, se vedlagt fil. 

i. Godkjent ved konsensus, 
Område ønsker en kommentar vedr WSC, noen mente dette var digitalt, også er det 
ført mange penger dette i regnskapet. 
 

b. Region Norge Budsjett 2021, se vedlagt fil.  

c. GSR’er godkjenner ikke dette, inntekter er ikke i henhold til utgifter. Vi godkjenner 
ikke et budsjett som er i minus, det skal være reelt. 
Det er ikke tatt hensyn til covid-19 på utgifter, men det ser ut som det er gjort det på 



 

 

 

inntektene. 
Område Øst 2 oppfordrer region til å se på en regnskapsføring løsning, dette var 
dårlig utført. 
Budsjett blir ikke Godkjent fra Område Øst 2, alle er enige om det. 
 

6 EVENTUELT  

a. Kasserer ber gruppene om anledning til å øke budsjettet for med totalt 2616,- 
Total kostnad er 169,- pr. mnd + 49,- pr. mnd for kobling mot DNB (nettbank).  
2 forfall pr. år. (Tillegg for evt. årsrapport er 1290,-) 

Kasserer vil bruke midlene til å anskaffe Fiken Regnskap for regnskapsføring. Fiken kan 
kobles direkte opp til områdets bankkontoer slik at regnskapsføringen blir mer sømløs. 
Det vil også gjøre arbeidet med revidering enklere. Regnskapet blir tilgjengelig via 
smarttelefon, nettbrett og pc. Bilag lastes opp som foto og lagres etter gjeldende 
regler.Programmet er enkelt i bruk, har et språk som er forståelig og har gratis 
opplæringsvideoer og webinarer for kommende kasserere. Kasserer har utelukkende 
gode erfaringer med løsningen privat. 

i. 1 GSR er positive til dette, ryddig. 1 GSR ønsker å ta det med til gruppen sin. 1 GSR vil 
gjerne ta det tilbake til gruppene sine, 1 GSR ønsker å ta det tilbake til gruppen sin.  
1 GSR vil ha det med tilbake til gruppen. 
Saken går videre til neste. 
 

b. Dele erfaring vedrørende anonymitet på zoom møter. 

i. Noen synes det er vanskelig på zoom møter da mange har tulle navn og ikke viser 
video. Bør kanskje legge inn, en presentasjons runde som del av oppstart av møte at 
alle presenterer seg ved navn, de som ikke har lest gjort det. 
Bør ikke være krav om video, det går å oppfordre til det i møteleder nøkkel om dette, 
gruppen bestemmer det selv. 
 

 
 
 
 

  



 

 

 

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. mars 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/

