
Referat OMSK Zoom-møte 9.05.21

Møteplan: Neste møte blir: 18.07.21  kl 11-15
Møtetid: 11:00 – 15:00

Kontonummer: 4202.51.36904

Innkalt: Kasserer, Sekretær, RKM, GSR NA Trondheim Midbyen, GSR NA Byåsen Basic,
GSR NA Byåsen Fredag, GSR NA Molde, OR-koordinator, NA Ålesund

Til stede:

Grupper i område Midt: NA Trondheim Midtbyen, NA Byåsen Basic,  NA Molde, NA
Ålesund.

Agenda til møtet:
● Presentasjonsrunde.
● Godkjente agenda og referat fra siste møte.
● Tok en stille stund.
● Leste Tradisjonene
● Lese visjon for NA tjeneste.

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:

o 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.

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

o 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.

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

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

● Forståelse av 6. konsept deles av Kasserer (fungerende leder).
Hvem vil dele sin forståelse av 7. konseptet på neste møte. Knut Tore deler på neste
møte
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1. Spørsmål og kommentarer til rapporter:
For å begrense tidsbruken ber vi om at alle på forhånd har satt seg inn i rapportene, og
at det kun er spørsmål og kommentarer som tas opp.
NA Trondheim har ingen utestående regninger
RKM har sendt de 1500.- videre til Regionen
Na Molde har ikke hatt gruppesaksmøter på et halvt år, men det blir avholdt i morgen.
NA Namsskogan har åpnet møtene sine igjen

2. Rapportering fra verv:
Leder: Ingen rapport da vi mangler leder.
Sekretær: Rapporterte
OR-koordinator: Rapporterte
Konventkomiteleder: Vi har ingen konventleder
(Kasserer og RKM rapporterer under henholdsvis sak 3 og 6).

3. 3.1. Økonomisk status:
NA OMSK Driftskonto: 11.086 kr
NA OMSK Konventkonto: 9.797  kr
OR Koordinator 11.000 kr

4. Valg:

Verv: Rusfri tid: Varighet: Nominert:

Leder 2 år 1 år

Nestleder 1 år 1 år

Sekretær 1 år 1 år

Vara sekretær 1 år 1 år

Kasserer 3 år 2 år

Vara kasserer 2 år 1 år

Vara RKM 1 år 1 år

OR-koordinator 2 år 1 år

Vara OR-koordinator 2 år 1 år

Område Midt har ingen retningslinjer for nominasjoner. Alle som ønsker å stille til
valg, har mulighet til å nominere seg selv. Det er ønskelig at man nomineres i en
gruppe.
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Ingen Nominerte til verv

5. Saker fra/til OMSK:

SAK 1: Ønske om at OR skal kjøpe inn Leve Rusfri å legge i arrestene
Rachel undersøker i Trondheim og Tommy undersøker i Ålesund om vi får lov.

Om vi får lov til dette har OR-Koordinator budsjett til dette.
SAK 2: Oppfordring til at vi skal etterspørre NA litteratur på biblioteket og da er
de forpliktet til å skaffe den. Gruppene oppfordres til å gjøre dette og informere
OR-Koordinator om det.
SAK 3: 2 juni skal det være en demonstrasjon ang. mot straff for rusavhengige.
Skal NA være representert?
Vi tror det kan bli konflikter med Tradisjonene og vi lar den utgå

Forkortelser.

GSR Gruppe Saks Representant

RKM Region Komité Medlem

OMSK Område Midt Service Komité

REGION NA Norge

OR Offentlige relasjoner

H&I Hospital og institusjoner (OR-arbeid)

OI Offentlig Informasjon (OR-arbeid)

4. OMSK medlemmer
· Administrativ komité
· RKM (Region Komité medlem)
· Vara-RKM
· OR-koordinator
· Underkomiteledere
· GSR'er (Gruppe Service Representanter)
· Vara-GSR'er

OMSK’s faste medlemmer, med unntak av Gruppesaksrepresentantene
(GSR’ene) er direkte ansvarlige overfor Område Midt Service Komité.
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6. Saker til OMSK fra/til Regionen.
Vi støtter mere aktivitet på FB og bruk av penger på annonsering. Gruppene

oppfordres til å besøke FB gruppa NA Norge og legge ut info om hva som rører seg her i Midt
Norge.

Neste Regionmøte er 2 helga i Juni. RKM kommer til å delta på Zoom
Det er håp om at Bragdøya blir i august i år.

7. Oppdatering av kontaktliste.
Utført

8. Oppdatering av 12. Trinns frivillig liste.
Lagt til to i Ålesund

9. Sende penger videre i strukturen.
Det tar vi stilling til på siste møte i året

10. Saker fra forrige møte.
Skal OR Koordinator delta sammen andre brukerorganisasjoner, dette forumet er

nedlagt og NA gruppene har heller ikke vært positive til dette pga Tradisjonene.
11. Eventuelt og evaluering av møte.

NA Trondheim har en sak ang rapportering
Det står i vedtektene at vi skal sende inn rapporter 14 dager før møtet og det

oppfordres til at vi prøver på dette. Som et minimum må Sekretær tilrettelegge for dette.

Evaluering:
Veldig bra møte med gode løsninger og hyggelig at NA Ålesund var tilbake
Godt å være samlet igjen
Vi er produktive og flinke og har en god atmosfære
Har hatt et fint møte og vi klarer å nå våre mål fordi vi har en ånd av tilfriskning.
Behagelig møte både saklig og personlig
Fint møte med god tjeneste i komiteen

12. Sekretær leser opp foreløpig referat m/vedtak.
Opplest

Møtet avsluttes med Sinnsrobønnen i service-form.
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