
Agenda for regionmøte 12.06.21

● Presentasjonsrunde
● Stille stund for å minne oss på hvem vi tjener
● 12 tradisjoner leses
● 12 konsepter leses
● Visjonen for service leses
● Er det noen som har noe å lese eller framføre?
● Post
● Gjennomgang og godkjenning av agenda
● Referat fra forrige møte
● Selvransakelse
● Rapporter
● Valg
● Saker
● Eventuelt

SELVRANSAKELSE:

RAPPORTER:

Spørsmål og svar: Alle oppfordres til å kommunisere før møtet slik at det brukes minst
mulig tid under selve møtet.   Her vil spørsmål fra rapportene komme og vi besvarer disse så

god vi kan. Gjerne før møtet og da sender vi svar til sekretæren som setter dette inn i
referatet og agendaen.

VALG Region Norge

https://us02web.zoom.us/j/4040248490
password; 1953



OVERSIKT OVER TJENESTEVERV I NA REGIONEN NORGE

Verv Rusfritid Varighet Valgt Ledig fra
A Leder 4 års rusfri tid 2 års varighet Bjørnar 02.22
B Nestleder 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig
C Sekretær 3 års rusfri tid 2 års varighet Ole Gundval 10.21
D Vara Sekretær 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig
E Kasserer 4 års rusfri tid 2 års varighet Anders           02.23
F   Vara Kasserer 3 års rusfri tid 2 års rusfri tid Ledig
G Delegat 5 års rusfri tid 2 års varighet Jonas 06.22
H Vara Delegat 4 års rusfri tid 2 års varighet John Inge       10.22
I 2. Vara Delegat 2 års rusfri tid 2 års varighet Ledig
J Leder Litteratur 3 års rusfri tid 2 års varighet Jens 10.21
K Kasserer Litteratur 4 års rusfri tid 2 års varighet Ledig
L Leder Web 3 års rusfri tid 2 års varighet Robert 02.22
M Leder Telefonkomite 3 års rusfri tid 2 års varighet Terje              10.22
N Leder Oversettelse 3års rusfri tid 2 års varighet Geir                06.22
O Leder FU 3 års rusfri tid 2 års varighet Lena               02.23
P Nestleder FU 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig
Q Leder Servicekonf. 3 års rusfri tid ad-hoc Ledig
R Leder ECCNA 3 års rusfri tid ad-hoc Ledig
T OR koordinator 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig
U OR koordinator 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig



SAKER:

1. Til retningslinjene for delegatene:

I henhold til konsept 8 skal et minimum av CAR ( agendaen for WSC )
oversettes til norsk. Dette gjelder minimum selve sakene (motions) innen en
måned etter at CAR er offentliggjort på NAWS sine sider. Det er ønskelig at
forklaringer fra den/de som tar opp saken og kommentarene til World Board
of Trustees også blir oversatt til norsk.
(sak fra forrige møte).
Det er sakene i CAR som skal oversettes, ikke hele CARen.

2. Utvidelse av FU kommiteen.
Det er ønskelig at FU kommiteen kan være en kommite bestående av mer
enn to medlemmer. Kommiteen har pr dags dato utvidet med kasserer, vara
kasserer, sekretær og ressursansvarlig. De har også gjort ferdig nye
retningslinjer for FU Region Norge.

Eventuelt:

Delegaten vil holde et innlegg om kommunikasjon i vårt fellesskap.
Hvordan kommuniserer vi med hverandre?    Er vår kommunikasjon
tilfredstillende? Eller er det noe vi behøver å endre på?    Om ja, hvordan?
Er vår kommunikasjon med på å gjøre det attraktivt å gjøre service i NA
Region Norge?  Hvordan kommuniserer vi til nykommerne og det
offentlige att vi finnes? mm

Vel hjem
Iks
Leder
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