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Referat Område Øst 2 Service Komite – 6. mars 2021 
 

TIL STEDE: (9 stk til stede) 
(4 stk GSR med stemmerett) 
Leder, Sekretær, Kasserer, RKM, OR-leder, 
GSR NA Notodden, GSR Kongsberg, GSR BØ du er ikke aleine, 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 Kongsberg presenterte sin tolkning av 3. konsept. 
«NA-gruppene delegerer den nødvendige autoriteten til servicestrukturen for å utføre de oppgavene de er 
tildelt.» 

Neste møte sa GSR NaNo seg villig til å presentere 4. konsept. 
«Effektivt lederskap er høyt verdsatt i Anonyme Narkomane. Lederegenskaper må nøye vurderes når betrodde 
tjenere velges» 

 
RAPPORTER: 
 
ADMINISTRATIVE TJENERE: 

 
Leder: 
Har ikke gjort noe særlig siden sist, har lest mail sin, og svart sekretær på noen 
mailer. Kommer sterkere tilbake. 
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 oppdatert regnskapet for området. Jeg fikk ikke deltatt som planlagt 
på møte med de andre administrative tjenerne da jeg måtte prioritere annerledes 
denne gang. I februar var kom det ingen bidrag fra gruppene, og vi hadde 171,00,- i 
kostnad til bank. Ingen andre bevegelser på noen av områdets kontoer. 
På områdets konto står det pr. 06.03.21: 47047,82,- kr. 
Samlet på alle kontoer (inkl. administrative tjenere og underkomiteer) pr. 06.03.21: 
56.397,82. Videre er jeg spent på om gruppene har tatt stilling til forespørselen vedr. 
Fiken regnskap. 
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Vara kasserer: «LEDIG VERV» 
 
Sekretær:  
Har skrevet referat, og forslag til dagsorden. Sendt dette ut til alle på mailinglisten 
sammen med arbeidsinstruks for service verv i område øst 2 service komite. 
Lest og besvart mail til sekretær konto. Notert litt kommentarer i vedtaks loggen, slik 
at den blir oppdatert. Startet med oppdatering av arbeidsinstruks for sekretær og 
vara-sekretær. 
Det ble ikke noe administrativt tjener møte denne måneden, da vi ikke fant tid som 
passet. Vi kommer sterkere tilbake neste måned. 
Vil også minne GSR’ene om å sende gruppe rapporten og eventuelle saker til 
dagsorden til sekretær, rapport kan sendes selv om gruppen mangler GSR.  
Da får gruppen mer tilhørighet til område, og vi får viktig informasjon om hva som 
skjer der ute. 
Sendes til: sekretaroo2sk@gmail.com  
 
Vara sekretær: «LEDIG VERV» 
 
RKM:  
Var på regions møte, de har ikke sendt ut referatet. Valgte å stemme på saker 
område hadde kommet frem til, og våre spørsmål. Delegat var ikke på regions møte, 
så fikk ikke klare svar. Det kommer neste gang. Vedr fysiske møter og digitale møter 
stemte RKM med det vi mente, men det ble av avgjort på felles flertall, og blir 1 
digitalt og 2 fysiske møter. 
Budsjettet ble godkjent på simpelt flertall, men det ble justert så det ikke gikk i 
minus. 
RKM går av nå og har ikke mulighet til å stille til gjenvalg, da det familie livet og jobb 
må prioriteres en periode, men vil komme tilbake når det passer seg. 

 
Vara RKM: «LEDIG VERV» 
 

UNDERKOMITE RAPPORTER: 
 

Offentlig Relasjons Komiteen (OR):   
OR trenger villige til å gjøre service. 
Siden siste møte i februar, har det ikke vært noen fysiske møter, heller ingen HI 
oppdrag. Vi er fortsatt i en re-startfase etter å ha ligget nede en stund. Pandemien 
fører til at HI oppdrag er satt på vent. Dette fører til at vi må tenke nytt- og 
undertegnede har tatt kontakt med OR komiteen i område øst, for å høre hvordan de 
driver nå.  Det har vært   forespørsel om OI oppdrag på Borgestadklinikken og å være 
med i et brukerråd for psykisk helse og rus, og må avklare hvordan vi skal gjøre dette. 
Vi skal alltid være to på oppdrag, og vi er avhengig av at noen sier seg villig til å delta 
eller bidra på presentasjoner sammen med OI koordinator. Brukerrådet for psykisk 
helse og rus har vi takket nei til å delta på, på grunn av konflikt med våre tradisjoner, 
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men har avtale om å holde kontakt, for en fysisk presentasjon, når smitte 
restriksjonene avtar.  
Vi må avklare på neste OR møte hvilke møter vi kan spørre om å komme, og fortelle 
litt om oss, og planlegge dette.  
Kontaktperson for OI oppdrag er innhentet fra flere steder.  
Tatt kontakt med HI leder i område øst, fått retningslinjer for oss i OR, samt en 
PowerPoint-presentasjon, som vi skal se om vi kan bruke for oppdrag. 
Har avtalt å bli med på OR møte i område øst 8. mars kl 1930 på zoom.  
Det er skrevet i dagsorden, at vi andre i komiteen kan være med for å komme med 
spørsmål som kanskje kan hjelpe oss videre, og få ny input for videre drift hos oss. 
Pandemien er en stor utfordring for oss pr i dag, og tenker at det kan være greit å 
kanskje kopiere noen ideer fra andre områder. 
Har ikke vært i kontakt med kasserer når jeg skriver dette, men vi må få avklart det 
praktiske rundt kasser ervervet med henhold til kontotilgang.  
Skal ta kontakt før neste OR møte den 8. mars. 
 
Vervet til OR-leder går ut i dag, og står på valg. 
Leder stiller ikke til gjenvalg. 
 
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.  
(På for eksempel NAV, Politiet, helse stasjoner osv) 
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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 

NANO, NA Notodden har 2 møter i uken, mandag og fredag, vi er 10+ faste 
medlemmer i Notodden, og får flere besøkende fra område rundt.  
Institusjoner har fortsatt lockdown, de pleide å komme med en buss.  
Vi var 8 stykker på sist gruppesaksmøte, har 3.200 kr på konto, husleien for 6 
måneder er betalt, og vi har sendt vårt månedlige avdrag på 400,- til området.  
NaNo bruker gruppens 7. tradisjon til å subsidiere den ekstremt dyre litteraturen vår 
til den rusavhengige som lider.  
Møte tema på mandag, leser Veiledning til Trinn arbeid, fra perm til perm, inkludert 
spørsmålene, er nå godt ute i 2.trinnet. På fredag er «bare for i dag» tema. 
Vi har et covid restriksjoner med max 10 personer på møtet, og deler møtet om det 
kommer flere, tilfriskningsmøte blir det uansett. Vi velger en 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 

Møtet er åpnet på lokalet. Vi har fortsatt begrensning fra huseier på 10 deltakere på 
møtet. Det skal brukes munnbind i lokalet når man beveger seg rundt, men man kan 
sitte på plassene sine uten under møtet. Det virker som om folk fortsatt er 
tilbakeholden når det gjelder å gå på møtet. Vi er i snitt 5 stykker som er på møtet. 
Totalt med kassa kr. 4129,94. Husleien er ikke betalt for noe i 2021. Vi er fortsatt i 
dialog med huseier om hva som er rimelig i den nåværende situasjonen. 
 
NA Skien | Tirsdag 18.30  
Adresse: Einar Østvedts Gate 14, 3724 Skien 
Zoom-møter: Meeting ID: 880 6520 6430 - Passcode: recovery 

Hybrid møter på alle tilfriskningsmøter, dette på grunn av covid-19.  
Sist møte var det 7-8 stk på møte, har hittil hatt maks 10 mennesker på møte. På 
konto har vi 3290,-. Forrige mnd var det stresset atmosfære  på gruppesaks møte. 
 
NA Drammensgruppa | Tirsdag, Onsdag 19.00, Fredag 12.00 – ikke fått rapport 
Adresse: Grønland 101, 3045 Drammen (fredag) 
Zoom ID: 4283154622 - Passord: 8RCa68 (onsdag) 

 
NA REcovery | Tirsdag 19.00 – ikke fått rapport 
Adresse: Harald Heggestadvei 5, 3174 Revetal 
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NA Bø “Du er ikke aleine” | Onsdag 18.00  
Møte ID: 271 845 200,  

I du er ikke aleine gruppa var det 10-16 stk på delings møte, har kr 3069,70 på konto. 
Sendt 2000 til område, boka «leve rusfri» tema, innleder hver 3 onsdag i mnd. 6 pers 
på sist gruppesaks møte, atmosfære av tilfriskning. 
 
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 – ikke fått rapport 
Adresse: Laagendalsvn 87, 3619 Skollenborg 
Zoom ID: 990 457 9586  Passord: 654321 

 
NA Sandefjord - 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 åpent fysiske møter, 12 på møte. Var 9 stk på arbeidsmøte, service villig god, 
alle verv er besatt utenom vara GSR, har kr 3200,- i kassa, fikk inn kr 462,- forrige 
mnd. Max 20 på møtene i henhold til covid-19, høyberedskap for å omstille seg om 
nye restriksjoner. 
 
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 
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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  
H. Vara RKM 1 års rusfri tid 1 års varighet  Ledig 
I. O.R. Leder 2 års rusfri tid 1 års varighet  Ledig  
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  
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 
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. 
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3 SAKER 

a. Vedta at det skal være 9 digitale møter, og 3 hybrid møter som standard, etter covid-
19 restriksjoner. Det er meget stor kostnadsbesparelse, og øker mulighet for å gjøre 
service. Hybrid møte på vår, sommer og høst. 

i. 1 GSR hadde konsensus for at det skal være i den tekst form som det står. 
1 GSR stemte for 9 digital møter og 3 hybrid som standard. 
1 GSR stemte for å godkjenne forslaget. 
1 GSR stemte for. 
Konsensus for 9 digital møter og 3 hybrid som standard. 
 

b. Administrative tjenere ber om tillit fra gruppene til å finne møtelokaler for hybrid 
møter, og arrangere dem. 

i. 1 GSR, etter 3. konsept har vi tillit til administrative tjenere her 
1 GSR, gitt tillit for å finne møtelokaler 
1 GSR enige 
1 GSR for tillit til administrative tjenere 
Konsensus at administrative tjenere kan finne møtelokale for hybrid møter. 
 

c. Administrative tjenere ønsker å oppdatere vervbeskrivelse for området.  
Kaffekoker vervet bør avvikles da vi ikke har normale fysiske møter.  
Ved hybrid møte vil administrative tjenere koke kaffe. 

i. 1 GSR, administrative tjener kan oppdatere verv beskrivelse og fjerne kaffekoker verv. 
3 GSR, henviser til 3. konsept 
Konsensus. 
 

4 SAKER FRA FORRIGE MØTE 

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 for dette, og skjønner egentlig ikke hvorfor ikke flere i NA Norge bruker 
denne løsningen. 
1 GSR, for dette. 
1 GSR, flertall for fra gruppen, 2 stk unnlot å stemme på gruppesaks møte, resten for. 
1 GSR, gruppen overlat ansvaret til GSR og bestemme, og han stemte for. 
konsensus for at vi skal bruke fiken regnskap program 
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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 3. april 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/

