
 

 

Fellesskapsutvikling 
NA Norge 

 

Dagsorden – FU komitemøte 
 

Sted: Zoom – Id: 841 1207 4972 – Passord: 1953 
Dato: 26.04.2021 
Tid: 18:00 – 20:00 
Innkalt: Leder, Kasserer, Pool-ansvarlig, Sekretær 
Til stede: Leder, Pool-ansvarlig, sekretær, nominert varakasserer. 
 

 Velkommen og presentasjon 
 

 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: 

 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. 

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

 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. 

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

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

 Lese tradisjonene. Tradisjonene lest. 
 

 Lese konseptene. Konseptene lest. 
 

 Rapportering: 
 

Leder: Ingen spesielle ting å rapporter 
Kasserer: Ingen spesielle ting å rapporter 
Poolansvarlig: Ingen spesielle ting å rapporter 
Sekretær: Ingen spesielle ting å rapporter 

 
 Valg: 

VERV RUSFRITID VARIGHET MEDLEM 
Leder 3 år 2 år – valgt feb.2021 Lena 
Nestleder 3 år 2 år – ledig Ingen nominerte. 
Kasserer 3 år 2 år – valgt mars 2021 Berit 
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Vara kasserer 3 år 2 år – ledig  Nominert Hanne 
Sekretær 3 år 2 år – valgt mars 2021 Lars Arne 
Vara sekretær 2 år 2 år – ledig  
Ressursansvarlig 3 år 2 år – valgt mars 2021 Lykkelise 
Vara ressursansvarlig 2 år 2 år – ledig  

Leder velges av Regionmøte. Alle andre velges inn på komitemøte. 
Hanne representerte seg selv. Resten spurte ut Hanne. Enstemmig valgt. 

 Nye Oppgaver 
Gjennomgikk kommende workshop. Ble enig om innholdet. 
 

 Saker 
05/21. Revidering av retningslinjer. 
Gikk gjennom forslag til retningslinjer med vervbeskrivelse. Etter litt diskusjon ble vi 
enige om norsk erstatning på vervene rundt "pool-medlemmene" osv. Retningslinjene 
vedtas enstemmig. Leder sender vedtatte retningslinjer til Regionen for å få de formelt 
vedtatt på neste Regionmøte. 
 

 Saker til neste gang 
Forslag om å lage en base over de 12 tradisjonene. En innleder så reflekterer 3 – 4 
erfarne medlemmer over det. Vi tenker på det til neste møte. 
 
 

Avlutt med sinnsro bønn 

 


