
 

 
 
 

 

 

REFERAT møte i OVSK  30-1-2021 

 
 

 

Ledige verv i OVSK:  rusfri tid   
 
Leder     2 år 
 
Nestleder     1 år 
 
Kasserer    2 år 
 
Vara kasserer    2 år 
 
 
RKM     2 år 
 
Vara RKM    1 år 
 
Leder for aktivitetskomiteen  1 år 
 
OR-leder Bergen   1 år 
 
Varighet for alle vervene er ett år, med mulighet for gjenvalg og ett år til.  
 

 

Møtet startet med en stille stund hvor vi tenker på de vi tjener. 

 

Tilstede:  Sekretær OVSK, OR leder Stavanger, GSR B2B Stavanger,  GSR Clean Kokos 

Bergen,  GSR Nye horisonter Haugesund, GSR Downtown Stavanger ,  

 

Selvransakelse: 

Tema: OVSK har ikke betrodde tjenere, fungerer ikke, savner kontakten med regionen fra 

lokale grupper, vet ikke hva som skjer i regionen. Vi har ikke struktur. Hva kan vi gjøre for å 

få området opp og gå? Få vervene besatt. Det er ikke sundt for gruppene å føle seg alene, 

isolerte.  

 

  Vi har tatt det opp på gruppesaksmøte, har prøvd å oppfordre de med lang rusfri tid, man kan 

ikke leve på den servicen en gjorde for 3-5 år siden. Fikk valgt vara gsr. Før korona, reiste til 

Haugesund. Positivt å reise og møtes fysisk. Mange av møtene i Bergen er stengt. Få med de 

som har vært tidligere.  

 

 Prøver å reklamere for verv i området på gruppesaksmøte. Før korona, folk var interesserte. 

Men nå er møtene på zoom, og folk føler seg ukomfortable. Vi er en liten gruppe som møtes i 

disse zoom møtene. skal fortsette å reklamere i gruppene.  



 

 
 
 

 

 Diskusjon rundt dette på gruppesaksmøte. Vil finne løsning. Påvirket av korona situasjonen. 

Færre kommer på møter zoom. Må finne løsninger. Det er ikke bra slik det er nå.  

  Alt er sagt om dette. det er vanskelig på området nå. Fungerer ikke godt nok. Vil tjene 

området, men ingen verv er fylt Vet ikke hvorfor, vil ha kommunikasjon med regionen. Vil 

høre hva som skjer ellers i fellesskapet, for eksempel i Europa. Vi prøver å formidle dette på 

gruppenivå. Problem når vi ikke har fysiske møter, og ikke så mange kommer. Alt starter i 

gruppene.  

 Få inn vara GSR på gruppenivå. Da kan De som er GSR nå ta verv i området.  

 

Rapporter: 
 

 

Rapport til OVSK møte, januar 2021 fra B2B Stavanger: 

 

Vi har hatt rullering av betrodde tjenere i vår hjemme gruppe. Jeg har fått gruppens tillit til å 

tjene som gruppens representant og vil tjene B2B i området i 2021. 

 

Vi har valgt å forholde oss til retningslinjer fra myndighetene og de lokale bestemmelser for 

smittevern med tanke på Covid - 19. Derfor har vi et maks antall medlemer på 10 stykker på 

våre møter. Vi noterer navn og telefonnummer på alle som deltar og oppbevarer lister i to 

uker før vi makulere dem. Vi har tre tilfriskningsmøter pr uke og det varierer fra 6 - 10 

medlemmer på våre møter. Det hender at vi er for mange og da erfarer vi at medlemmer som 

er i gode tilfriskningsprosesser gir sin plass til medlemmer som trenger møter.  

 

Vi opplever et jevnt sig av nykommere og vi har fokus på å møte disse på en god måte.  

Vi opplever at det er en god atmosfære av tilfriskning på våre møter og vi har kultur for å gå 

ut å spise pizza etter møtene på lørdager. 

 

Det er god servicevillighet blant gruppens medlemmer og tjeneste som møteleder og 

kaffekoker er besatt ut april. Hvert år i januar rullerer vi på verv i gruppa. Til nå har vi besatt 

verv som GSR, Sekretær med vara, Kasserer, Innleder komite og vara litteratur. 

 

Pr nå er det ingen nominerte medlemmer til verv i området. 

 

Vi har en sunn økonomi. 

 

Saker til området: 

Det er et ønske fra B2B å tilhøre en fungerende områdekomite som tjener enkeltmedlemmer 

gjennom en gruppesamvittighet. Den manglende strukturen hindrer oss i å kommunisere til 

regionen og videre nedover i strukturen. 

Vår gruppesamvittighet ber oss om å minne om tradisjonene og i denne saken tradisjon ni: 

“NA som sådan bør aldri bli organisert, men vi kan opprette serviceråd eller komiteer direkte 

ansvarlige ovenfor dem vi tjener”. Vi ønsker å utfordre NA medlemmer og ber om at de 

bruker sin stemme i gruppene og at det gis en tilbakemelding til OVSK om hvordan vi kan 

tjene dem på best mulig måte.  

IKT GSR B2B 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

GSR- RAPPORT FRA CLEAN KOKOS TIL OMRÅDEMØTE 30.01.21 
 

Clean Kokos har siden sist områdemøte hatt fokus på å holde lørdagsmøtet åpent, til tross 
for at lokale og nasjonale smittevernregler setter en del begrensninger for hvordan vi 
gjennomfører møtene. Etter innføringen av den nasjonale Covid-19 forskriften etter nyttår 
har vi holdt møtet åpent for maksimalt 10 personer.  
 

Vi besluttet på forrige arbeidsmøte at nykommerne skal ha prioritet. Dersom det kom flere 
enn 10 personer på møtet, skal de med lengst rusfri tid gi fra seg plassen sin.  
 

Dette har ikke medført store problemer i praksis. Det har siden sist områdemøte vært rundt 
8-10 personer til stede på møtene.  
 

Det er fortsatt mange med faste som kommer på møtene, men det er også gledelig å se at vi 
klarer å tiltrekke oss nykommere. Det er en god og trygg atmosfære av tilfriskning på 
møtene.  
 

Gruppen har god økonomi. Pr. 29.10 hadde vi 2200 kroner på konto. Vi har en 
litteraturbestilling inne på rundt 3700 kroner, og har derfor oppfordret de som har mulighet 
om å gi litt ekstra i 7. tradisjon for å klare å dekke denne bestillingen. 
 

Gruppen har fått ny vara-GSR siden sist. Vi er glade for at det er servicevillighet i gruppen og 
vi håper på sikt at vi skal kunne nominere kandidater til ledige verv i området.  
 

GSR har hatt vervet sitt i ett år, og dette vervet er nå på valg. GSR har sagt seg villig til å 
fortsette i vervet inntil vi får valgt ny GSR for gruppen. 
 

IKT GSR CLEAN KOKOS 

  

 Nye Horisonters rapport til område vest 

 

Det er fra 5- 8 personer tilstede på møtene. Det har kommet til flere nye medlemmer og vi 
er veldig takknemlige for at gruppa har vokst. Det er veldig god stemning i gruppa og en 
atmosfære av tilfriskning. 
Vi har fysiske møter. 
Huseier har satt restriksjoner på maks 10 stk tilstede på møte, men vi vil løse det ved at vi 
sørger for at nykommerene får bli hvis vi skulle bli over 10 på et møte. 
Vår økonomi er god, ca 3000 på konto, og det 500 går til området hver mnd. 
Det er god servicevillighet på gruppenivå og vi holder hjulene i gang fra måned til måned. 



 

 
 
 

 

Noen av medlemmene i gruppa har begynt å gjøre ting sammen utenom møtene, gå på 
bowling osv , en fin måte å inkludere de nye medlemmene på. 
Or komiteen ligger fortsatt på vent og har ingenting å rapportere. 
Det er ingen nye saker til området fra Nye Horisonter og vi har ingen nye kandidater til verv i 
området. 
IKT  GSR Nye Horisonter 
 

Rapport fra Downtown 
 

Antall medlemmer på møter: 12-20stk. Økonomi 6677kr. 
Stemningen i gruppa er god på tross av corona. 
Vi har akkurat gått tilbake til zoom møter igjen pga statlige reguleringer på max antall 
5stk på møtene. 
Det som opptar oss er samhold, nykommeren,tilfriskning og holde møter no matter 
what.  
Innleder har vi fremdeles den første fredagen i måneden. Dette fungerer ganske bra 
på digital platform også. 
 
Med kjærlig service  
vara GSR Downtown 
 
 
OR-KOMITEEN Stavanger– ÅRSRAPPORT TIL OVSK – møte JANUAR 2021 

HI – Rapportering: 
-CRUX 

-FAB 

-VEKSTHUSET 

-SUS ved 3 gastropolikliniske avdelinger 
 

OI – Rapportering: 
-NA stand på Bryne, Sandnes og Stavanger. Gjennom støtte fra området til å kjøpe OR – telt 
har vi i 2020 hatt fast Stand sentralt i Stavanger sentrum annenhver uke og siste desember 
hver uke. 
-Markering overdosedagen 

-Flyers regelmessig i 3 kommuner. 
-Visittkort og brosjyrer til politiet i Time kommune. 
-Stavanger fengsel 
Covid – 19 har gjort OI arbeidet svært utfordrende. Vi har samarbeidet med Helse Vest HF 
om digitale presentasjoner 
-OR – event 25 juli 2020. 58 medlemmer samlet seg om å bringe budskapet om tilfriskning 
videre. 
 

På møtet 12 januar 2021 er vi enige om å annonsere at det vil være rullering på verv til 
medlemmer som ønsker å tjene OR komiteen i Stavanger. Dere er velkommen 9 februar 
klokken 16.00, Bergelandsgata 52. 



 

 
 
 

 

 

Som komite oppleves det som utfordrende å være underlagt et område som ikke fungerer. 
Vi savner kontakt med regionen og ønsker å bidra inn i å finne en fungerende struktur. 
 

Vi har møter på tirsdager klokken 16.00. Adressen er Bergelandsgata 52. 
 

IKT Leder Område komite Stavanger 
Stavanger 12.01.2021 

 
 

 

Anslått budsjett til for OR Stavanger for 2021  

Utgifter til reise og materiell m.m., rett og slett drifting av OR:  

Anslagsvis sum (pr pers pr reise kr. 750,-) x 1 pers = kr. 3000,-  

Litteratur, papir, blekk, frimerker, osv. (for 12 mdr. = kr. 8000,- 

OI/H&I's utgifter er stipulert (beregnet) til kr 250,- pr oppdrag for:  20 oppdrag = 5000,- 

OR Event 2020,- 

 

Foreløpig budsjett for ett års drift av OVSK beløper seg til: kr. 16000,-  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Or rapport haugesund: de har hatt et oppdrag på haugaland A senter. 



 

 
 
 

 

 

 

Rapport økonomi OVSK  
Økonomi 14 315 på konto. 3000 går ut til OR Haugesund. Regnskap for 2020? får ikke tatt 

det nå, kan bare gjøre det mest nødvendige, sender kontoutskrift til sekretær med kontoutskrift 

i 2020. kan kun betale ut penger, hjelpe gruppene med konto. Vi trenger å få kasserer, kun 

midlertidig nødvendige uttak skjer nå.  

 

Valg av verv i OVSK 

Alle verv er ledige, utenom sekretær og ledere for OR Haugesund og OR Stavanger. Ingen 

aktuelle kandidater.  Har vi kandidat til leder for området? Hun som har vært aktuell tidligere 

kommer ikke på møtene i OVSK.  

 

Sak 1: Budsjett fra Stavanger OR:  

Ønsker 16 000,-. i løpet av et helt år, 2021. kan være aktuelt med 5000,- for de neste tre 

månedene 

5000,- er vedtatt i første omgang, så kan det komme mer penger senere. Søknad om støtte til 

OR Stavanger blir lagt ut.  

 

Sak 2: skal vi splitte området? 

 

For eksempel: 

Stavanger, Bryne, Rennesøy og Sandnes, ett område 

Haugesund 

Bergen ett område 

 

Det var konsensus om at hvis vi skal diskutere dette, må det komme som sak fra en av 

gruppene.  

 

Neste møte 20. mars i Haugesund fysisk møte. Tar høyde for Korona og zoom. 

 

IKS 

Sekretær OVSK 
 

 

 
 

  


