
 

 

Fellesskapsutvikling 
NA Norge 

 

Referat – FU komitemøte 
 

Sted: Zoom – Id: 841 1207 4972 – Passord: 1953 
Dato: 31.05.2021 
Tid: 18:00 – 20:00 
Innkalt: Leder, Kasserer, Varakasserer, Ressursansvarlig, Sekretær 
Til stede: Leder, Kasserer, Varakasserer, Ressursanavarlig og Sekretær 
 

 Velkommen og presentasjon – Alle presenterte seg. 
 

 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. 
 

Visjonen lest. 

 Lese tradisjonene. - Tradisjonene lest. 
 

 Lese konseptene. - Konseptene lest 
 

 Rapportering: 
 

Leder: Har fått masse hjelp av  (presidenten). Driver med headhunte nestleder. 
Sendt mail til regionen som avtalt. Har snakket med leder for regionen 
slik at det blir satt på dagsorden. Rapport til regionen sendes innenfor 
tidsrammen. Holdt tradisjon workshop. Deltok på SLD 8 og 9 mai. Hentet 
inn alt materiale fra tidligere leder. Får hjelp av oversettelse. Driver å 
lager tradisjons workshop. Sendt rapport til regionen. Har kontaktet 
regionen ang sak på dagsorden, den er feil. FU og delegatene 
samarbeider om å oversette CAR. Vi har funnet en til det. 

Kasserer: Ga kort muntlig rapport under møtet. 
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Varakasserer: Ga kort muntlig rapport under møtet. 
Ressursansvarlig: Jeg har vært i kontakt med sekretær, fått litt opplæring i bruk av Dropbox 

og funnet ut at jeg kan trenge Word Office. Har også bedt sekretær om 
hjelp til å sette opp ressurs-listen rent praktisk. 
Har laget forslag til epost som kan sendes ut til RKM'er og/el GSR'er. 
Har laget en liste over medlemmer jeg skal kontakte som tidligere har 
blitt brukt av FU. 

Sekretær: Har lagt inn vedtakene fra forrige møte i vedtaksloggen. Publisert forrige 
møtes referat på servicesiden vår og laget presentasjon til workshopen 
29.04. Og så har det boblet med tanker og ideer, men jeg har klart å 
legge bånd på meg ����  Har hjulpet andre komitemedlemmer med 
praktisk bistand. 

 
 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 
Vara kasserer 3 år 2 år – valgt april 2021 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. 
 
Ingen nominerte. 
 

 Nye Oppgaver 
o 29 juli. Tradisjon 3 og 4 workshop, trinn og tradisjon gruppa zoom.  
o Henvendelse fra OVSK om workshop foreløpig planlagt 31.07. I Haugesund 
o Konvent i Oslo. Invitert dit 25. september 

 
 

 Saker 
05/21. Revidering av retningslinjer. 
Vi vedtok retningslinjer og vervbeskrivelser på forrige møte og ble enige om å sende dem 
til NA Norge for behandling på kommende Regionmøte. Tenker at det er kun 
retningslinjene Regionen skal vedta, vervbeskrivelsen er et komite-anliggende. Hvis det 
er enighet om det i komiteen bør det understrekes på Regionmøtet. 
 
Enighet om det. 
 

 06/21 Base over de 12 tradisjonen på service-siden vår. 
Vi ble enige på siste møte at vi skulle ta det opp som sak på dette møte. Saken 
diskuteres. 
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Enig om å gå videre med dette. Sekretær tar ansvar for å legge fram et konsept på 
dette. 
 

 07/21 Evaluering av Workshopen vi hadde den 29. April. 
Hva var bra og hva bør vi endre på?  

o Bra at det var tidsrelatert og at det var rom for refleksjon. Kanskje mye med to 
tradisjoner. Litt kort tid. Fin måte å få folk nysgjerrige. Alt for sent. Godt ledet. 

o Bra måten det ble gjort på, gjennomføring og PowerPoint. Kanskje ikke ideelt for 
nykommerne, fungerte bedre for de som har litt erfaring. 

o Må skille mellom nykommerne i strukturen og ikke for nykommerne i NA. Alt for sent, 
samtidig må vi etterfølge forespørselen fra våre medlemmer.  Fordele spørsmålene på 
deltakerne, slik at ikke alle skal svare på alle spørsmålene. Bra at nesten hele komiteen 
var tilstede på en workshop så sent på kvelden. Presentasjonen fungerte veldig bra,  bør 
ikke endres på. Vi samarbeider bra som komite. 

o Enig i det som er sagt fra før. En mulighet er å lage en digital “workshop” lik en 
tradisjonell fysisk med møterom og lignende. Enighet om å prøve det ut. Men første 
workshop gjør vi som sist med justeringer. 
 

 08/21 7 tradisjon workshop. 
Info kommer på komite møte 31 mai. 
 
Fortsatt under utarbeidelse. Kommer tilbake når mer er klart. Viktig å få fokus på dette, hvor 
enkelt det er å “Vippse”. Litt diskusjon om hvordan vi skal utforme dette. Leder tar forarbeidet, 
vi samarbeider om utformingen og så lager sekretær en presentasjon. 
 

 09/21 Tradisjon 3 og 4 workshop. 
Gjennomgang av spørsmål og klargjøring. 
 
Går videre til neste gang. 
 

 10/21 Budsjett. 
Samstemming av budsjettet 
Kasserer redegjorde for saken. FU har konto i DNB og et budsjett som ligger DropBox og ett 
budsjett som ligger på servicesiden FU. Det er en differanse på ca. 11.000,-. Dette skyldes at vi 
ikke får alt på en gang. Så langt har vi bedt om 30.000,-. Budsjett og regnskapsåret er fra 01.01 til 
31.12.  
 
Kasserer, varakasserer og sekretær samkjører dette. 
 

 11/21 Endring på Vervbeskrivelsen. 
Endre/fjerne krav om å ha jobbet 12 trinn og ha sponsor. (bør) 
Varakasserer har reist dette som sak og redegjorde for saken. Diskuterte saken og alle kom med 
synspunkt på dette.  
 
Det ble konsensus om å la det stå som vedtatt på siste møte. 
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 Saker til neste gang 
o Det er behov for at vi har Office-pakken i vårt arbeid. Enighet om å skaffe dette i regi av 

FU. Skaffer bedriftspakka. Ressursansvarlig og varakasserer ordner dette. 
 

 

Avlutt med sinnsro bønn 

Neste møte: 28.06.2021 kl. 18:00 

 


