
 
    

 

 Agenda Winter EDM 18th – 21st February 2021 

 

 Thursday 

 

10:00 OPENING THE MEETING & WELCOMING PARTICIPANTS - 90 MIN 

 

57 deltagande, stilla stund, sinnesro bønen i vi form, dagen text fra JFT, 12 kon-

cepter och 12 trad 

 

Presentations runda, extra välkomnande till alla nya RD(Region Delegat) och 

AD(Vara Delegat) de hade haft en liten session igår kväll med praktisk info och 

även för att de skall få ett gott välkomnande till EDM 

 

Två korta speak med fokus på service och att vara en del av EDM.  

Först av en som inte har engelska som modersmål, RD fra Danmark 

och sedan av en med engelska modersmål, RD fra UK 

 

Information fra ordförande om hur de kan tjene oss(delegater) bäst möjligt, mö-

tet blir tatt upp så för att underlätta arb med ref skrivning, chat blir ev stängt un-

der mötet, väntrummet blir praktisert om någon lämnar rummet, detta för att 

undvika zoom bombare, raise hand blir praktisert, adm styret bad oss komma 

med inspill etterpå om hvordan detta EDM var med tanke på att de skall kunna 

tjene oss bedre neste gang – det finns inga guidelines för online EDM, viktigt å 

lära medan vi går vidare mm 

 

Godkännande av ref fra sommar EDM – godkännt utan kommentar 

 

Godkännande av agendan för detta vinter EDM – godkännt utan kommentar 

 

Rapporten fra SC(adm styret blev läst upp), se deras rapport 

 
11.30 BREAK 15 MIN 

 
11.45 COMMUNITY DIALOGUE 90 MIN 

Iran region 1: Any experience or materials about CD and video clip for institut-

ion and jails?  



 

   

Na Polen har, under pandemin, gjort 10 – 12 informations videor som de sänder 

ut till instusjoner, fängelser, myndigheter mm 

Frankrike region: We have an issue with H&I regional committee. It appears 

that the actions are centered in the main cities, (most of them in Paris) and there 

are conflicts with rural areas who doesn’t know how to constitute their own 

H&I interventions, and do not feel supported. How do you deal with that, what 

is your experience? 

 

Na Hungary bruker online möten för att inkl områden/grupper som ligger längre 

bort fra större städer och detta fungerar bra för dem. De upplever att servicen 

har blivit mer effektiv och bedre efter pandemin. 

Na Tysktalande region har en HI komitee i regionen där de bjuder in HI ko-

miteer fra alla områden för att ha workshop 

 

Polen region: What to do with an anonymous donation? The payment was made 

on a judges’ instruction by a person who isn’t an NA member? 

 

En medlem fra WB informerade att de för ett par år sedan fick en större summa 

pengar fra en fam. WB valde att sända tillbaka pengarna då vi ikke tar emot bi-

drag utenfra. 

 

Sverige region: What practical good/bad experience do you have group assembly 

by Zoom? 

 

Na Frankrike har haft goda erfarenheter då de har öppnat upp för observatörer 

 

Rysk talande tranzit region(ikke fullvärdig medlem) We are still concerned by 

keeping our money on private accounts of our members. Does any region found 

any solution about that? 

 

NA UK har en lösning där två medlemmar må signera innan utb. kan ske, lik-

nande det vi har i Norge. UK sänder över deras upplägg till dem på mail 

 

Portugal region: How do you organize your phoneline? The chair is seated in 

your RSC? 

How do you organize your literature commission? Is it in your legal face com-

mission? 

How do you organize the translations committee? Who do they answer? 



 

   

Are you studying the best practices for on-line meetings? Do you have guideli-

nes? 

How do you deal with literature on on-line meetings? 

How does on-line environment influenced your RSC service? 

Do you experience in on-line events; conventions; recovery celebration parties; 

etc. 

 

RD Norge delade sina erfarenheter kring telefon, oversettelse och litteratur 

Na Hellas har en oversettelse komitee som oversetter litteratur og all annan info 

som skall oversettas 

Na Polen har en oversettelse komiteee som oversetter tillfrisknings litteratur 

Flere andre regioner har erfarenheter kring de önsker å dela med region Portu-

gal å sänder den infon på mail då tiden rinner ifra oss 

 

Egypt region: What is the role of the ASC/GSF towards their groups? And what 

are the services and support that it offers? 

Does the ASC/GSF serve groups outside their geographic range? 

If yes, what are the ways of communication? 

What are the ways of attracting group members to attend the ASC/GSF? 

Are there main topics that groups are asked about in the monthly reports? 

(For example: number of newcomers, do they keep coming back, is the group in 

need of PR or H&I services etc...) 

What's the groups role towards the ASC/GSF? 

Are the groups reporting effectively? 

Do the groups share their challenges and how the solved it? 

Do the groups donate from their tradition seven to the ASC/GSF? 

Do the groups provide the ASC/GSF with trusted servants from their members? 

 

Svar på mail till RD Egypt 

 

Czecho – Slovak region: Experience with aggressive and disturbing behavior in 

F2F/virtual meetings and 

solutions. 

Can you or /once you prevent/stop a member(s) from attending meetings, when 

is the time, or under what circumstances do you allow that person to come back? 

We recently took a meeting down from the Czech NA website for various rea-

sons (many traditions were broken, aggression, d. behavior and a long list of ot-

her issues).  



 

   

Questions is: This group would like to return one day, be a part of NA and be lis-

ted on the NA website as an NA meeting. What are the conditions or timing to 

have this group be listed as NA again? 

Na Italien har en erfarenhet av väldigt våldligt beteende från en rusavhengig, de 

polisanmälde honom och han fick besök förbud 

Na Turkiet har haft en medlem som kastade hett kaffe på en annan medlem, 

denna medlemmen blev avstängd i två månader fra service och sedan kan med-

lemmen komma tillbaka till service arb. 

Na Hungary har polisanmält en medlem för våld 

Na UK har utarbetat rättningslinjer för våldligt beteende i tillägg till den pam-

fletten som finns på na.org 

 
13.15 BREAK 45 MIN 

 

14:00 DISCUSSION ITEM - 110 MIN  
 

Young Addicts in Recovery Pamphlet issue. (Response to Workgroup & it’s members, as well as 

Approval of Young Addicts in Recovery pamphlet & review stories.  

 

Detta är en pamflett som har blivit gjord av arb. gruppen young addicts i EDM och en samling av 

personliga historier. Detta är något som blir kallat “lokalt producerad litteratur” och går då inte ge-

nom den “vanliga” processen med ny litteratur. Det var en arb. som young addicts gjorde detta – 

inte ett forslag/önske fra oss till dem. 

UK har en del åsikter kring texten i pamfletten, de tog upp detta i Istanbul loch undrar om det har 

blivit någon föändring – nej det har det inte blivit gjort. Möjligt att den som blev visade i Istanbull 

inte var den senaste versionen. 

FD kom med forslag att bilda en arb. grupp som går igenom texten 

Na Schweitz har tillit till den texten som har blivit gjort är tillräckligt bra  

Ett forslag fra adm. styret är 

 

 
 



 

   

Efter diskution blev vi eniga i följande: 

 

En arb. grupp tar tag i de grammatiken och de personliga historierna och kommer med ett forslag 

till sommar EDM 

 

 

 

Irish & UK motion regarding “Should Zonal Delegates be representing entire EDM Zone or just 

Unseated Regions?” 

 

 

Any region who bids for ECCNA would not be allowed to vote in this bidding – Israel Region 

 

Bakgrunds info: vid ett tidigare valg av ECCNA hade Israel ett bud på ECCNA, delegaterna fick i 

val processen info och kunskap om budet till Egypt och valde att lägga deras röst på Egypt, detta 

skapade stora konflikter i regionen. En del menade att delegaterna hade varit illojala mot regionen, 

några mednade att delegaterna gjorde rätt då de fick mer info och la deras röst på de alternativet 

de upplevde bäst för Na och är en del av mandatet de har fått av regionen. Att ta avgörelsen på det 

som de tänker är bäst för Na  

  

RD Norge frågar om detta endast gäller ECCNA bud eller alla bud? I princip alla bud, då det 

handlar om att delegaterna lägger sin röst på något annat än det som regionen har sagt åt dem å 

göra. 

Na Portugal menar att delegaten skall representera sin region, att det är illojalt att rösta på ett an-

nat alternativ. 

Na Egypt sier att delegatene, på likt linje med RKMer, GSRer har fått tillit fra region, område, 

gruppe att fatta de beslut som är bäst, princip framför personlighet. Detta är en av styrkorna med 

konsensus baserad beslutsprocess 

NA UK är enig med Na Egypt 

Na Irland sier att når en delegat röstar som gör man det med tanke på naś bästa, inte för sin grupp, 

område, region utan för Na. 

 

Efter diskution kom vi frem till att detta forslaget hade ikke nog stöd för att gå vidare, ingen var 

stark emot att det lades ned 

 

15.50 CLOSING DAY - 10 MIN 
 

 

 Friday 

 

10:00 UTC OPENING THE MEETING 15 min 

Dagens text blev läst, välkommande av nya samt info om mötes policy 

 

10.15 UTC FD 1 H 45 MIN 

FD redovisade sitt arbete sedan sist, se vedlegg  

Fokuset är att få ut vårt budskap så att fler rusavhengige kan nå oss, hjälpa till i 

nya/unga områden. De har gjort och gör ett jätte jobb.  



 

   

 

Vi diskuterade två frågorna kring ESL 

 
RD Norge svarade  

Nr 1 låter bra, enig 

Nr 2 kan inte finna något gott argument för att inte arr. det, tack för villighet att kunna 

arr ett online event.  

 

RD Finland samma som Norge, givetvis blir inte ett online ESL det samma som ett face 

to face 

 

RD Turkiet, tror att ett online ESL vore väldigt bra, de har haft ett par online service 

event, speaker jam, dansparty, konvent med god erfarenhet 

 

RD Polen, tror att detta kan vara väldigt attraktivt för många att mötas tillsammans, Na 

Polen arr manga speakerdagar, konvent mm online med god erfarenhet 

 

RD Sweden är positive till bägge, har dock en erfarfenhet att ha för manga online arr i 

regionen  så mister det lite intresset, fast så är det oxå med vanliga konventer 

 

RD Frankrike positive till bägge två 

 

RD Tysktalande är positivt till bägge, har dock en del oro kring max antalet deltagande 

 

RD Island positive till bägge två  

Beslut att FD arr ESL online 2021 

 
 



 

   

 

12.00 UTC BREAK 15 MIN 

 

 

12.15 UTC WORKGROUPS 90 MIN 

 

Ett par workgroup redovisade sitt arbete 

 EDM PR , se vedlegg 

 Första veckan i juni är det PR week 

 

Två förslag fra arb. gruppen 

 

A) "Create a standing EDM PR Committee, and officer positions of EDM PR Chair and 

EDM PR Vice-Chair"  

B) "to add the following text (in red) to the EDM Operating Procedures" 

 

EDM Public Relations Committee  
PR Chair & Vice-Chair Qualifications, Roles and Responsibilities  
The qualifications required for the PR Chair & Vice-Chair are:  
1. Five years minimum clean time.  

2. Two years minimum EDM experience.  

3. Two years minimum PR experience at Area or Region.  

4. Working knowledge of the 12 Traditions and 12 Concepts of NA service.  

5. English speaking & writing skills.  

6. Computer literacy and readily accessible Internet.  

7. PR presentation/meeting experience with any stakeholders (Government, Judiciary, 
Police, etc.), interactions with the media at Area or Regional level.  
 

Elections and Rotation (Similar to SC)  
Role and Responsibilities of the PR Chair:  
1. Coordinate and facilitate the PR Committee, with the first meeting taking place wit-
hin 60 days of the date of election.  

2. Facilitate monthly online meetings of the PR Committee.  

3. Prepare reports for the EDM as per current processes and guidelines.  

4. Respond to all emails in a timely fashion.  

5. Maintain a list / resource pool / spreadsheet of Members who can support PR initia-
tives throughout the Zone.  
 



 

   

 

6. Build working relationships with the EDM SC & FDC, PR staff at NA World Ser-
vices and EDM Communities.  

7. Work with the FD Committee to provide PR support on FD trips as and when re-
quested by the host Community.  

8. Attends the bi-annual EDM meeting, all SC meetings and plans PR efforts in coordi-
nation with the host Community.  

9. Create a library of PR resources, multimedia presentations, documents and records 
of experience in order to support all Communities in the EDM, making those resources 
available when requested by any Community.  

10. For PR & Public Information the committee is the single point of accountability / 
contact for EDM communication with the public.  

11. Assists EDM Communities in registering with local Governments by connecting 
any registered Community with those that wish to get registered.  

12. Mentor the PR Vice-Chair into the PR Chair role.  
 

Role and Responsibilities of the PR Vice-Chair:  
1. Support the PR Chair with their responsibilities.  

2. Attend the bi-annual EDM meeting and all SC meetings.  

3. Attend monthly online meetings of the PR Committee.  

4. Respond to all emails in a timely fashion.  

5. Will, potentially, have a 4-year commitment, if elected for the main position after 
the vice-office period. 
 

RD Schweitz undrar om det är NAWS som har rekomenderat att kommiten skall vara 

medlem av det adm. styret - Nej 

De undrar oxå vad en ev förändring skulle innebära att PR är en fast komitee - De upp-

lever att arb. skulle bli mer effektivt om detta var en komitee som finns över tid och att 

vi skulle kunna nå ut till fler 

 

RD Israel - vad innebär två års erfarenhet av EDM - att du har gjort service i EDM tidi-

gare som delegat tex, de har oxå en del frågetecken kring budgeten - detta beror lite på 

hur många möten de skall deltaga på de kommer inte att vara med  

 

Ingen RD/AD var stark emot så detta gick igenom, nu har PR blivit en fast del av EDM 

på lik linje FD 

 

13.45 UTC BREAK 45 MIN 

 

 



 

   

 

 

 

14:30 UTC DISCUSSION ITEMS - 90 MIN  
 

EDM Motion Making guidelines workgroup 

Se vedlegg 

 
 

Ingen var emot detta forslaget 

 

Vi har ett par “sovande” arbetsgrupper där det inte har hänt något sedan sist 

 

EDM arb. grupp för att utarbete guidelines för arbetsgrupper, de önsker betrodde 

tjenere för att kunna slutföra arbetet. Det var flera som anmälde sig till å vara med i 

arb. gruppen. Det räknar med att ha ett utskick klart till sommar EDM 

 

Det finns en till arb. grupp där vi väntar på slut rapport, den handlar om tyveri av Na 

pengar/eiendeler mm 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

Na Irland hade detta forslaget  

 

 
 

Efter diskution gick det igenom då ingen region var starkt emot 

 

 

16 CLOSING DAY  

 

 

 Saturday 

 

 

10:00 UTC OPENING THE MEETING 15 min 

Dagens text blev läst, välkommande av nya samt info om mötes policy, det blev återi-

gen poängtert att det adm. styret önsker feedback för att bättre kunna tjena oss 

 

10.15 UTC ZONAL DELEGATES 60 MIN 

Avtroppande ZD startade med å berätta att det har varit många möten i EDM 

En del frågor som har blivit och blir disktuerade är 

 



 

   

 
 

 
 

 
 



 

   

 
 

 
 

 
 



 

   

 
 

 
 

 
 



 

   

 
Skillnad på ZD och Zonal Representiv, ZD kommer från Zoner med fler än en un-

seated region och Zonal Representiv är från Zoner med ingen eller en unseated region. 

Är det önskligt att ZD arr ett info happening under arr "a month...." för att informera 

om EDM och arbetet vi gör? Ingen var starkt emot detta, ZD fick tilliten att göra detta. 

Flera regioner/områden i EDM har meldt sitt intresse att deltaga 

 

 

Information fra vår media kordinator, vår nya hemsida, kommer snart ut edmna.org :) 

:) btw sidan är gjord av en na medlem fra Norge 
 

11.30 UTC BREAK 15 MIN 

 

11.45 UTC RESUME DISTRIBUTION & VOTING PREP 15 MIN 

Genomgång av valprocessen så att den blir så lik den fysiska som möjligt för att skydda 

infon om kandinaterna samt att antal röster matchar antal röster 

 

12.00 UTC DISCUSSION ITEMS 60 MIN 

 

 
 

Diskutioner kring detta, kommer ev zonen att ha en ZD och en ZR, ja det är en lösning 

Ingen vet hur framtiden ser ut 

RD Portugal tänker nej, ZD skall föra EDM röst inte kun de unseated regionerna 



 

   

Vi kom inte närmare en lösning idag, vad gör vi vidare? tar upp detta på sommer EDM, bilda 

en arb. grupp som tittar på problematiken och kommer med nya inspill, prata med andra 

zoner hur de gör det. 

Vi blev eniga om att sätta ihop en arb. grupp som jobbar fram olika lösningar till nästa EDM 

 

 

13.40 UTC BREAK 40 MIN. 

14:20 UTC NAWS REPORT  

Lite synd att zonerna EDM och APF träffas samma helger 

Mycket av den informationen som NAWS hade tänkt å ge vidare har redan ZD gett 

vidare 

Två webinar i mars månad, info finns på vår hemsida na.org 

De kommer en undersökning innan de nästa webinar, fint och viktigt att så många som 

möjligt fyller ut dessa. 

Fokus område är att flytta inkomster från litt försäljning till 7 trad så att vi blir 

självförsörande genom egna bidrag 

Idag köps mest av vår litteratur av behandlingshem, bibliotek mm  

Digital nedlastning av vår litteratur har inte ökat efter lockdown, det ser ut som att Na 

medlemmar vill ha pappers böcker/pamfletter mm 

 

VIRTUAL EDM & OBSERVERS 

Adm styret fick tillit att sätta ihop en arb. grupp som tittar på detta och kommer med 

en lösning i löpet av våren 2021 så att framtida EDM online förhoppningsvis kan live 

streamas 

 

 

Formalizing the Whatsapp group as communication channel 

Betrodde tjenere i EDM blev inkluderade i whats app gruppen som delegaterna har 

haft i ca ett år, detta för att fortsätta å bygga på vi samt underlätta kommunikationen 

mellan möterna 

 

15.50 UTC CLOSING DAY 10 MIN 
 

 

 

 Sunday 

 

10:00 UTC OPENING THE MEETING 15 min 

Dagens text blev läst, välkommande av nya samt info om mötes policy 

 

 



 

   

10.15 UTC ECCNA PRESENTATION 

Ordf. för ECCNA använde sig av oversättare för att förmedla info ang framdriften 

kring konventet 23 - 25 Juli. Det ser riktigt bra ut enligt oss 

201 personer har förhandsreg. Det finns en del service poster lediga på deras hemsida, 

bara å melde sig på om du önsker att göra service, se bilder 

 

 



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   

 
 

 

 

Grund tanken är att det blir ECCNA och EDM i Kiev, om ikke så tas detta beslutet un-

der våren på online EDM möte. 

 

https://eccna.eu/ 

 

10.45 UTC TREASURY REPORT 

 

se rapport som vedlegg 

headlines 

41 549,70 euro i donationer 2020!!!!!! Tusen tack, då ECCNA blev avlyst fick EDM en-

dast pengar genom donationer 2020 

 



 

   

  
 

 

 
 



 

   

 
 

 

 



 

   

 

 
 

 
 



 

   

 
 

Ett forslag fra kasserer och vara vara kasserer att sända 10 000 euro till Naws 

 

RD UK önskar å sända 20 000 - kasserer sier att vi enkelt kan sända 10 000, når det 

gäller 20 000 tror de att det går bra. Många regioner är för 10 000, ingen region är emot 

kasserer forslaget på 10 000 euro, UKNA foreslår 12 000 då är summan som står i rap-

porten kan användas 

 

Vi startade med en strawpoll, denna visade ca 16 för 12 000 och 11 för 10 000, ny 

diskution och ny straw poll, denna gången 25 för 12 000 och 2 för 10 000. Beslut - vi 

sänder 12 000 Euro till Naws 

 
 

 

11.55 UTC BREAK 10 MIN 

 

12.05 UTC ELECTIONS 90 MIN 

Metoden av valg hade vi i EDM fått hjälp av region UK, då de har använt av denna ti-

digare 

 

4 koncept blev läst upp 

 

Valg 

 

Chairperson - service uppdraget blev läst upp - en kandidat(vice chair) - han blev vald 

och är fra Norge 

 



 

   

Vice Chair - service uppdraget blev läst upp - frågor blev stillt till de två kandi-

daterna(en fra UK och en fra Portugal)  - de fick själva uttala sig om varför de önsker 

service pos. sedan lämna rummet - diskution/input fra olika delegater/betrodde tjenere 

- kandidaten fra Portugal blev vald 

 

Treasure - service uppdraget blev läst upp - en kandidat(vice treasure) - hon blev vald 

och är fra Irland 

 

Media-coordinator - service uppdraget blev läst upp - en klandidat(vice MC) - han blev 

vald och är fra Norge 

 

 

13.30 UTC BREAK 40 MIN 

 

14:15 UTC ELECTIONS CONTINUED 75 MIN 

 

ZD - service uppdraget blev läst upp - en kandidat(Alt ZD) - han blev vald och är fra 

UK 

 

Alt ZD - service uppdraget blev läst upp - tre kandidater(fra Egypt, Finland och 

Turkiet) - kandidaten fra Turkiet blev vald 

 

15.30 UTC MEETING SUM-UP, DECISIONS MADE, TASKS & ASSIGN  

 MENTS, GOODBYES 

 

 

 

 

 
  


