
 

 

 

 

 

 

REFERAT OMRÅDEMØTE 6/2-21 (ZOOM 
MØTE) 

 

PRESENTASJONSRUNDE 
- GSR Mandagsgruppa 
- GSR NA Innlandet Online 

- GSR Håpgruppa Ski 
- GSR Lørdagsgruppa Majorstua 
- RKM 
- GSR Alltid Uansett i Sandvika 
- Leder område 
- GSR Lillestrøm 
- GSR NA Hamar 
- Vara kasserer 
- GSR Innlandet 

 
 

START 

• Tradisjonene og konseptene ble lest. 

• Bare for i dag ble lest. 
• Dagsorden ble godkjent  
• Ingen post til gruppene (ikke sjekket) 

• 2. konsept lest. 

• Leder leste “Bare for i dag» 

 

RAPPORTER FRA GRUPPENE: 
 
NA Sandvika 
Stengte møter de siste 2 ukene. Åpner igjeg på mandag med 2 x 10 personer maks. 
 
NA Mandagsgruppa 
Møtene er stengt 
 
NA Lillestrøm 
Møter på Zoom. Torsdager og torsdager fra kl 19.00. Alle verv er besatt utenom noen varaverv. Kr. 
3387.- i 7. tradisjon. Sender ingenting videre akkurat nå. 
 
NA Lørdagsgruppa 
Møtene er stengt. 
 



 

 

 

 

NA Innlandet Ånline 
Avholdt møte nr 46, snart ett år gammel gruppe!! Godt besøkt med snitt på 24 rusavhengige på hvert  
møte. Det har vært innleder på alle møtene utenom 2. Alle verv ble besatt. Endret facebook gruppa fra 
frivillig til ideell. Vurderer å slå sammen trinnrom og coffeerom pga kostnader. På konto 893.-. Vedtok å 
sende alt til området. 
 
NA Hamar 
4 møter i uka. Snitt ca 5 deltakere pr møte. Preget av COVID. Mangler noen verv, men kaffekoker åpner 
og det blir ofte møte uansett. 9 rusavhengige på plass siste arbeidsmøte. Gruppa har 3357.- på bok. 
Husleie betalt, mangler litteratur. Sender ikke noe til området nå. 
 
NA Håpgruppa Ski 
5-8 på møtene. Alle verv besatt utenom varaverv. 3878.- på konto. Noe besøk fra andre grupper.  
  
RKM RAPPORT 

Lest rapport fra området til Regionen samt til delegat. Se vedlegg 1 og 2. 
 
KASSERAPPORT OMRÅDE ØST SERVICEKOMITE 

Godkjent regninger, opprettet nye brukere, betalt regninger. Bra system. Snakket med leder, 
følger opp hvis noen trenger hjelp. Prøver å sjekke banken hver torsdag. Desember og januar 
19463.- kommet inn. Pr 04.02 så er det 67948.- på konto, overfører 25.000, - til regionen. 
Melding til GSR: Skriv på meldingen i banken hvem som sender 7. trad (hvilken gruppe) 
 
LEDERRAPPORT OMRÅDE ØST SERVICEKOMITE 

Har skrevet og lagt dagsorden. Vært tilgjengelig på mail. Mye rart som kommer inn der. Vært i 
kontakt med RKM og kasserer. 
 
LEDER OR 

Kort status. Møter 2. mandag hver måned, fått sekretær. Ledervervet gått ut. 
 

DAGSORDEN: 
 
1. VALG 
 
• Leder OØSK, sept 2021 
• Nestleder OØSK, ledig 
• Sekretær, ledig 
• Vara sekretær, ledig 
• Kasserer, ledig 
• Vara kasserer, ledig 
• Kaffekoker, ledig 
• RKM, okt 2021 
• Vara RKM, okt 2021 
• Leder OR, ledig 
• Leder læredag, ledig 
• Leder konventkomite, til konventet er holdt 
 



 

 

 

 

BESLUTNING 
Varakasserer stiller som valg til kasserer og ble enstemmig valgt. Gratulerer. 
  



 

 

 

 

2. SAKER TIL ELLER FRA NA REGION NORGE 
 
Informasjon: Det er ledige verv globalt. Se vedlegg på agendaen for februar. Legg merke til at dette 
bare er anbefalinger fra oss, ikke nominasjoner enda. 
 
3. EVENTUELT 
3.1. Hva gjør vi med lyd utstyr fremover? 
Kasserer kjøper inn utstyr før neste fysiske møte som tidligere bestemt, og leverer tilbake hvis ikke godt 
nok. 
 
3.2. Hva kan vi (Området) gjøre for gruppene både på zoom og de som har fått lov til å ha 
åpent ift corona ! (forslag: adhock komite!) 
Diskusjon rundt emnet. Hoved beskjeden er at vi som er i området og vet noe om hvordan 
prosessen har vært for noen kommuner/grupper stiller sin kunnskap til rådighet. 
 

FOKUSPUNKT 

HVORDAN BRINGER JEG BUDSKAPET VIDERE I DISSE TIDER. 

-Kommentarer fra GSRene om diskusjonen i gruppene. 

 
NYTT FOKUSPUNKT TIL NESTE GANG 

Hvordan tar vi vare på nykommeren i disse COVID-19 tider? 

(og får vedkommende til å bli) 
 

SELVRANSAKELSE 

Tar vi hensyn til at nykommeren ikke vet så mye om service og rutiner som de som har vært 
med en stund. 
-Kommentarer fra alle til stede på Områdemøtet 

 

 
 
Neste møte 6. Mars  

  



 

 

 

 

VEDLEGG 1: 

RAPPORT FRA OMRÅDE ØST  TIL REGIONEN 
Område Øst Service Komite har vanligvis (alltid) møtene sine i Lambertseter kirke, men i desember og 
februar var/blir det bare via Zoom pga restriksjoner i forhold til COVID-19 og kirken. Det er ikke 
områdemøte i januar (og august) i Øst. 
I desember var det 12 rusavhengige til stede. Det ble besluttet å sende kr. 25.000.- til Regionen. Saken 
om innkjøp av  utstyr til hybrid Zoom/fysisk møter, går enda, da testen vi skulle gjøre under desember- 
møtet ble utsatt siden det møtet ble bare Zoom. Takk til de som stiller som hoster for oss. 
Område Øst Service Komite består nå av leder og varakasserer. Det er min forståelse at varakasserer 
stiller til valg som kasserer i februar. Servicevilligheten er svært dårlig i forhold til andre verv på vårt 
område. De som sitter der, gjør en veldig god jobb. Kudos fra VRKM og RKM. 
I februar så blir områdets selvransakelse: Arbeider vi med prinsipper foran personligheter, og omvendt. 
Følger våre betrodde tjenere opp vervene sine? Nytt fokuspunkt: -Hvordan bringer jeg budskapet 
videre i disse tider? 
Konventkomiteen starter opp igjen i februar for å planlegge konvent til høsten. Det er stor usikkerhet 
rundt om dette kan gjennomføres i 2021 slik det ser ut i forhold til smittesituasjonen. Det er tungt for 
komitemedlemmene å ikke vite, med utsettelser flere ganger. Verv som var forventet å vare i en gitt 
periode, utvides «automatisk» osv. 
Før jul var det mange grupper som hadde åpnet fysiske møter igjen. Fra kort tid etter jul ble mange av 
kommunene som område Øst består av, stengt helt ned, og det er svært få fysiske møter igjen akkurat 
nå. Vi har hatt unntak fra kommuneleger i en del kommuner i tiden før siste nedstengning. Den gode 
nyheten er at mange grupper sitter med erfaring og Zoom kontoer fra forrige runde i vår, slik at flere 
grupper holder åpent allikevel via Zoom. Fantastisk. Det er også som kjent etablert permanente online 
grupper. 
IKS VRKM og RKM 

 

VEDLEGG 2: 

INFO TIL DELEGAT FRA OØ TIL RAPPORT TIL EDM 
Hei! 
 
Vi har 44 møter hvor av noen av disse er samme møte, men på ulike dager. 
Fysiske 15 
Online 14 
Stengt 15 
 
Vi hadde en samling på Gon i sommer, utenom dette har vi ikke hatt   
noen fysiske happenings det siste året så vidt oss bekjent. Det har   
blitt avholdt speakerjams på nett som har vært stor suksess, arrangert   
av enkeltpersoner/medlemmer av NA fra område Øst og fra Hamar.   
Konventet som skulle holdes i høst ble ikke mulig å gjennomføre, men   
komiteen jobber med løsninger. 
 
Vi har ingen nye nominasjoner 
 
Vi har vært nødt å praktisere åndelige prinsipper hele veien gjennom   



 

 

 

 

pandemien for å holde motet oppe. Vi har åpnet noen permanente online   
møter som har vist seg vært hensiktsmessig for folk som bor langt og   
ikke har mulighet til å delta på fysiske møter. Vi har vært nødt å ta   
raske grep med å stenge noen grupper da utleiere og kommuneoverlegen   
ikke har tillatt at vi har holdt møtene åpne (mye pga. plass i   
møtelokalene). Mange grupper har praktisert et maks antall deltakere   
hvor noen har ofret sin plass for å gi plass til nykommere. 
 
Ved at vi har avholdt områdemøter både på nett og fysisk har det vært   
flere deltakere fra møter som ligger langt unna møtelokalet vårt på   
lambertseter kirke. Utenom det har det vært ganske stabilt med oppmøte   
fra GSR, interimstyret mangler nestleder, kasserer, sekretær og   
vara-sekretær. Det siste året (under pandemien) opplever vi nedgang på   
vervene i interimstyret. 
 
Takk for service <3 
 
IKT 
Vara-RKM og RKM område Øst 
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