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Referat Område Øst 2 Service Komite – 3. april 2021 
 

TIL STEDE: 6 stk til stede (REFERATET ER SKREVET FRA MINNE, DA ALLE 
NOTATER BLE SLETET, SORRY) 
(4 stk GSR med stemmerett) 
Sekretær (fungerende leder), Kasserer,  
GSR NA Notodden, GSR Kongsberg, GSR BØ du er ikke aleine, GSR Skollenborg  
 
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 fra Notodden presenterte sin tolkning av 4. konsept. 
«Effektivt lederskap er høyt verdsatt i Anonyme Narkomane. Lederegenskaper må nøye vurderes når betrodde 
tjenere velges» 

Neste møte sa sekretær seg villig til å presentere 5. konsept. 
«For hvert ansvar tildelt servicestrukturen, bør et enkelt punkt for beslutning og ansvarlighet klart defineres.» 

 
RAPPORTER: 
 
ADMINISTRATIVE TJENERE: 

 
Leder: (ikke tilstede) 
Siden sist har jeg redigert verbeskrivelsene for leder og nestleder. Jeg har sjekka 
leders mail. Ingen nye saker fra gruppene. Jeg har mottatt varsel om at områdets 
zoom-konto må fornyes innen 4. april. Har videresendt mailen til kasserer og 
sekretær.  
Dette så sekretær kan slippe å skrive inn disse under møtene. Sendes til 
sekretaroo2sk@gmail.com  
Nestleder: «LEDIG VERV» 
 
Kasserer: 
Som en rusavhengig som stadig sliter med å tilpasse meg endringer, så har jeg siden 
sist områdemøte ikke gjort annet enn å oppdatere regnskapet grunnet flytting. Ser 
frem til å gå igang med Fiken regnskap så snart hverdagen er på plass igjen. 
I mars har vi hatt 200,- kr i kostnader til nettbank. Vi har fått 6200,- kr i bidrag fra 
gruppene. På områdets konto står det pr. 03.04.21: 51.247,82.  
Samlet på alle områdets kontoer (inkl. adm. tjenere og underkomiteer) står det pr. 
03.04.21: 60.597,82.  
Minner kasserere i gruppene om å merke innbetalinger med gruppens navn 
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Vara kasserer: «LEDIG VERV» 
 
Sekretær:  
Har skrevet referat, og forslag til dagsorden. Sendt dette ut til alle på mailinglisten. 
Lest og besvart mail til sekretær konto. Det ble ikke noe administrativt tjener møte 
denne måneden, da vi ikke fant tid som passet.  
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):   
Siden sist 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. 
Det har vært forespørsel om deltagelse i brukerråd i Porsgrunn kommune for psykisk 
helse og rus- Noe som ble takket nei til, årsak i konflikt med våre tradisjoner om å 
ikke ha noen mening om utenforliggende spørsmål. Men det er ønskelig med et 
informasjonsmøte. Noe de ønsker at vi skal ha ved oppmøte, ikke digitalt. 
 
OR-Komiteen trenger en som er villig til å være leder, og vi trenger panel ledere til å 
gjøre service. 
 
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 
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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 

Vi har 2 møter i uken, vi er 10+ faste medlemmer i Notodden, og får flere besøkende fra 
område rundt. Institusjoner har fortsatt lockdown. Vi var 9 stykker på sist gruppe saksmøte, 
vi har 5500 kr på konto, vi har sendt vårt månedlige bidrag på 400,- til området. NANO bruker 
7. tradisjon til å subsidiere den dyre litteraturen vår til den rusavhengige som lider, vi gir 
faktisk bort en basic text til nykommeren. 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 covid restriksjoner med max 10 personer på møtet, og 
beklagelig så har vi måttet gå ut med at vi ikke ønsker besøkende fra andre kommuner 
(nasjonale anbefalinger om reise). Kommer det over 10 pers så velger vi en covid kontakt 
som kan ta med overskytende deltakere med ut, enten på kafe eller møte utendørs, alle som 
kommer skal få budskapet om tilfriskning og oppleve ånden av tilfriskning og en rusavhengig 
som deler med en annen.  

 
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 lokalet har vært stengt hele måneden, ikke noe å rapportere. 
 
NA Skien | Tirsdag 18.30 – ikke fått rapport 
Adresse: Einar Østvedts Gate 14, 3724 Skien 
Zoom-møter: Meeting ID: 880 6520 6430 - Passcode: recovery 

 
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 

 
NA Bø “Du er ikke aleine” | Onsdag 18.00  
Møte ID: 271 845 200,  

Vi har vært 10-20 personer på delingsmøtene. Vi har god økonomi. Vi leser fra "Å leve 
rusfri " som tema. Vi har temaholder hver 3. onsdag i måneden. Vi har god 
servicevillighet og en atmosfære av tilfriskning. 
 
NA Carpe Diem | Onsdag 19.00 – ikke fått rapport 
Adresse: Furumoveien, 3360 Geithus 
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NA Hortensgruppa | Onsdag 19.00 – ikke fått rapport 
Adresse: Geelmuydensgt. 8, 3182 Horten 

 
NA Skollenborg | Onsdag 19.00  
Adresse: Laagendalsvn 87, 3619 Skollenborg 
Zoom ID: 990 457 9586  Passord: 654321 
NA Skollenborg stilte med GSR, og rapporterte. Synd at sekretær har rotet bort rapporten og notatene. 
 
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 

Kongsberg-gruppen har gått over til zoom efter nya riktlinjer. Mellan 7 og 25 deltagare per 
möte. Vi har god service-villighet och alla verv er tillsatta. Vi har bokat hytter till öksne, 
avvaktar till slutet av april för att se om det går att genomföra eller  om vi må avboka. Har 
fått in 1023 på vipps vilket lämnar oss med 4025 i kassa, vi sänder pengar vidare när vi vet 
vad som skjer med öksne. 
 
NA Larvik | Fredag 19.00 – ikke fått rapport 
Adresse: Karlsrogata 4, 3257 Larvik 

 
Veien til livet | Lørdag 13.00 
Adresse: Stockfleths gate 6-8, 3210 Sandefjord 
Meeting ID: 853 5722 0015 – Passord: 12trinn 

Møtene er nå stengt pga kommunale og regionale restriksjoner. Vi har også kommunalt 
lokale, og de har stengt kanskje mer enn "normalen". Møtet har derfor vært stengt nå siden 
4. mars og har vært litt stengt her og der tidligere. Det er nå tatt initativ til å starte Zoom 
møte på samme tidspunkt som fysisk møte ville vært. Vi slipper stort sett å betale husleie når 
det er stengt, og kostnaden for Zoom er liten i forhold til husleie. Vi håper derfor å ha Zoom 
møte hver lørdag til det åpner igjen. Vi har vært rundt 7-12 på møtene, og det har vært maks 
12 tillatt. Vi har hatt "først til mølla" prinsippet, men har opprettet en Corona-kontakt, som 
stiller opp hvis det er medlemmer som kommer etter det er fullt. Da får de tilbud om å gå på 
kafe, eller bare henge med coronakontakten. Når det har kommet nykommere har alltid 
noen av oldtimerne sagt seg villig til å stå over møtet og gi plassen til den nye. Det er fin 
dynamikk i gruppa, og god atmosfære av tilfriskning. Det er solid rusfri tid blant de faste. 

 
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 fra 02-2023 
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  
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 fra 02-2023 
P. FU komité Nestleder 3 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig fra 10-2022 
Q. Servicekonferanse Leder 3 års rusfri tid ad-hoc  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. Området Øst 2 trenger sårt betrodde tjenere i service strukturen vår.  
Området har bare 3 av 10 verv besatt nå.  
Hvordan får vi noen til å stille til valg på de ledige posisjonene. 

i. Vanskelig å komme i kontakt med folk nå som vi er i den digitale covid-19 verden på 
tilfriskningsmøtene våre.  
Vi må snakke positivt om service 
(Mer husker ikke sekretær) 
 

b. Område ransakelse. 

i. Vi gikk gjennom alle 14 spørsmål på område ransakelsen, og fikk delt mange erfaringer. 
Alle GSR’ene fikk sagt sine synspunkter. 
Hele rapporten er dessverre blitt slettet, da sekretærs maskin krasjet, og alt gikk tapt. 
Derfor ligger den ikke med. 
 

 

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/

