
 

 
Referat OMSK Zoom-møte 07.02.21 
 
Møteplan: Neste møte blir 25. april kl 11:00-15:00 
Møtetid: 11:00 – 15:00 
 
Kontonummer: 4202.51.36904 
 
Innkalt: Kasserer, Sekretær, RKM, GSR NA Trondheim, GSR NA Byåsen Basic Mandag, 
GSR NA Byåsen/Sverresborg Fredag, GSR Molde, Vara-GSR NA Namsskogan, 
Konventkomiteleder, OR-koordinator. 
 
Til stede: Kasserer, sekretær, RKM, GSR NA Trondheim, GSR NA Molde, GSR Byåsen, 
Konventleder, OR-koordinator, 1 observatør. 
 
Grupper i område Midt: NA Trondheim, NA Byåsen Basic Mandag, NA Byåsen/Sverresborg 
Fredag,  NA Molde, NA Namsskogan. NA Ålesund 
 
Agenda til møtet: 

● Presentasjonsrunde. Alle presenterte seg. 
● Godkjenning av agenda og referat fra siste møte. Godkjent. 
● Ta en stille stund. Tok en stille stund. 
● Lese visjon for NA tjeneste. RKM leste visjonen. 
  

En visjon for NA service: 
Alle anstrengelsene til Anonyme Narkomane er inspirert av våre gruppers primære 
formål. 
På dette felles grunnlag er vi forpliktet. 

Vår visjon er at: 

o Enhver rusavhengig i verden har mulighet til å oppleve vårt budskap på sitt eget 
språk og sin egen kultur og å finne muligheten til en ny måte å leve på. 

o Ethvert medlem, inspirert av gaven tilfriskning, opplever åndelig vekst og 
innlevelse gjennom service. 

o NA’s service komiteer over hele verden arbeider sammen i en ånd av enhet og 
samarbeid for å støtte gruppene med å bringe budskapet om tilfriskning. 

o Anonyme Narkomane er allment anerkjent og respektert som et levedyktig 
tilfriskningsprogram. 

o Ærlighet, tillit og velvilje er grunnlaget for våre serviceanstrengelser, og disse er 
avhengig av veiledningen til en høyere makt. 

● Lese Tradisjonene. Ble avlemt. 
 

 



 

● Forståelse av 5. konsept.  
K.T. deler sin forståelse av 5. konseptet. Konseptet delt. Leder tar på seg å dele sin 
forståelse av 6. konseptet på neste møte. 

 
 
1. Spørsmål og kommentarer til rapporter: 

For å begrense tidsbruken ber vi om at alle på forhånd har satt seg inn i rapportene, og 
at det kun er spørsmål og kommentarer som tas opp.  
Takk til de som har sendt inn rapporter. 
RKM i NA Trondheim har kommentar til RKM sin rapport til Regionen, den burde 
ikke komme til regionen før den er behandlet ferdig i OMSK. Under slik NA 
Trondhem mener hva som burde stå: 
Vi ønsker å bruke mere penger på OR- arbeide i område Midt slik at flere får kjennskap til NA 

og muligheten til å komme på våre møter.  

Regionen har enda ikke laget budsjett for 2021.  (det foreligger nå og det var en teknisk svikt 

som gjorde at det ikke kom tydelig frem tidligere) 

Regionen har ikke blitt enige om å bruke zoom- møter enda, noe som bør være en mulighet, 

og reduserer utgiftene til regionen.  

GSR i NA Trondheim stiller noen spørsmål ang. uformelt møte RKM’er bruker å ha 
før Regionsmøtene. Dette møtet er primært i funksjon for at RKM’er skal være bedre 
forberedt til Regionsmøtet, sikrer at rapporter er lest og at RKM’er forstår sakene. Det 
diskuteres saker der, men det er ikke et formelt organ i service strukturen. Dette er 
primært en støttefunksjon for RKM’er. Det er likevel viktig at RKM forholder seg til 
vedtak gjort i det enkelte område. De har også en facebook side hvor de informerer og 
diskuterer saker. 
RKM forsikrer oss om at de er sitt ansvar bevisst om vedtak i sine enkelte Områder. 

 
2. Rapportering fra verv: 

Leder: Ingen rapport da vi mangler leder. 
Sekretær: Sekretær rapporterte. 
OR-koordinator: OR-koordinator rapporterte. 
Konvent Komiteleder: Konventleder rapporterte. 
(Kasserer og RKM rapporterer under henholdsvis sak 3 og 6). 

 
3. 3.1. Økonomisk status: 

NA OMSK Driftskonto: Kr. 19.586,46 
NA OMSK Konventkonto: Kr.   9.874,- 
NA OMSK OR Kr. 0.- 
 

3.3. 7. TRADISJON 
Jfr. vedtektene skal vi på siste møte før årsskiftet avgjøre om og eventuelt hvor mye vi 

skal sende videre i strukturen. 

 



 

Det kom forslag om å sende 1.500.- til Regionen som et bidrag fra 2020. Da har vi totalt 
bidratt med 6.500.- for 2020 

 
Vedtak: Enstemmig vedtak på å sende 1.500.- 
 

 
4. Valg: 
 

Område Midt har ingen retningslinjer for nominasjoner. Alle som ønsker å stille til 
valg, har mulighet til å nominere seg selv. Det er ønskelig at man nomineres i en 
gruppe.  
 
Det var ingen nominerte til verv i OMSK. 
 

5. Saker fra/til OMSK: 
 

Sak 5.1. Skal NA ved OR koordinator delta som en representant for NA i 
Brukerorganisasjoner møte hvor det vurderes som hensiktsmessig for at NA skal bli mere 
synlig.: 

OR leder har vært i kontakt med Alarm og Wayback for å vurdere om NA skal sitte i et 
forum hvor brukerorganisasjoner er representert. Jeg ser helt klart utfordringer med 
dette i forhold til at det kan fremstå som at vi går god for andre og at vi kan havne i 
situasjoner hvor det ventes at vi skal ta stilling til utenforliggende saker. Pr. Nå har jeg 
forespurt om de andre organisasjonene vil ha oss med og at vi på dette møtet skal ta 
stilling til om vi vil delta. Ønsket med å delta er at vi skal bli informert om hva som 
skjer i møtet mellom brukerorganisasjoner og det offentlige 

 
  

 

Verv: Rusfri tid: Varighet: Nominert: 

Leder 2 år 1 år  
Nestleder 1 år 1 år  
Sekretær 1 år 1 år  

Vara sekretær 1 år 1 år  

Kasserer 3 år 2 år  

Vara kasserer 2 år 1 år  

Vara RKM 1 år 1 år  

Vara OR-koordinator ? ? år 1 år  



 

Sak 5.2 Skal konventkomiteen få ansvaret for å bestemme tidspunkt for konvent? 
Bakgrunnen for saken er at det har vært utfordrende å finne lokaler som er egnet på 
det tidspunktet OMSK har bestemt. 
Følgende forslag er utarbeidet: 
Det er enighet om at strukturen fungerer bra i dag og at vi fortsetter slik. Det 
forutsettes at det er god kommunikasjon mellom konvent komite og OMSK. 
 

6. Saker til OMSK fra/til Regionen.  
Sak 6.1 Regionen ønsker tilbakemelding 

RKM refererte til siste regionmøte. Referat fra møtet finnes på na.norge.org 
Leste opp kommentarene fra sak om zoom-møter kontra fysiske møter. 
NA Facebook Norge ønsker tilbakemelding fra gruppene: 

Hva tenker vi om å ha informative poster hvor vi presenterer områder og/eller grupper 
enkelt, forteller hvor og når de har møter o.l. Vi kan også fortsette å poste utdrag fra 
litteraturen vår. 

Vil gjerne ha en tilbakemelding på hva gruppene tenker om å øke aktiviteten på siden 
vår, og vil også gjerne ha noen flere villige til å drifte den hvis vi skal øke på med 
aktivitet. Vi bør også se på mulighetene for å 

kjøpe annonseplass for å kunne nå ut til enda flere, komiteen kan godt sjekke ut hva 
potensialet er og hvor mye vi faktisk må ut med for å nå mange. 

(Sak fra Telefonkomiteen) 

Kommentarer fra gruppene: 

NA Trondheim støtter at det blir mere aktivitet på Facebook og nettsteder for å gjøre 
NA mere kjent i det offentlige 

GSR Byåsen Basic vil ta dette med tilbake til gruppen 

NA Molde har ikke tatt stilling til saken, men GSR er ikke negativ. 

Sak 6.2 Informasjon fra Regionen om saker som skal behandles 
Alle møter skal være tilgjengelig på Zoom 
Rettningslinger skal diskuteres for Delegater 
NAWS sliter med økonomien, det er flere permiterte i NAWS 
Vi sliter med å få oversatt litteratur 
 
Se forøvrig NA Norge sine sider for fullstendig informasjon: 
https://nanorge.org/arkiv-regionen/ Passordet er : service 
 

7. Oppdatering av kontaktliste. Oppdatert. 
 

 

https://nanorge.org/arkiv-regionen/


 

8. Oppdatering av 12. Trinns frivillig liste. Oppdatert. 
 

10. Saker fra forrige møte. 
Ingen 

11. Eventuelt og evaluering av møte. 
-Dette har vært et godt møte 
-Grupper som ikke er representert er savnet 
-Møtet har vært fint, oversiktlig og mye god informasjon 
-Alle har vært godt forberedt og stemningen har vært god 
-Møtet har vært kjempefint med få saker og rapporter er bra 
-Møtet har vært fint, god kommunikasjon 

12. Sekretær leser opp foreløpig referat m/vedtak. Referatet lest og godkjent. 
 
Møtet avsluttes med Sinnsrobønnen i service-form. kl 13:40 
 
 

 


