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OMRÅDE VEST 

Ingen rapport. 
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OMRÅDE SØR 

 

 

 
 

www.naossk.org 

RAPPORT OSSK JUNI 2021 

Det er 9 møter i område sør fordelt på 9 grupper. 

 

De fleste møtene har vært oppe i det siste, etter og vært stengt over en lengre 

periode. Med max begrensninger. 

 

OR- Komiteen har lite å gjør for tiden. De forbereder seg til gjenåpning. 

 

Gruppene i OSSK bestemte seg for at aktivitetskomiteen skal arrangere 

Bragdøya i midten av august. Aktivitetskomiteen jobber fremover med dette. 

 

OSSK møtene avholdes for tiden på zoom. 

 

IKS vara-RKM OSSK 
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OMRÅDE MIDT 

Ingen rapport. 
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OMRÅDE ØST 
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OMRÅDE ØST 2 

Ingen rapport. 
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OMRÅDE NORD 

 

Tromsø 28.06.21. 

 

Rapport i fra Område Nord til Regionsmøtet 12.06.21. 

 

Her kommer ne rapport i fra Område Nord i forkant av Regionsmøtet den 12.06.21. Håper å 

møte dere der i Juni, men ser kanskje at det kan bli vanskelig ut i fra smittetrykk i Kr.Sand per 

28.05.21. Men jeg håper det lar seg gjøre. 

 

I Område Nord har det vært avholdt et områdemøte etter siste Regionsmøte det ble avholdt 

17.04.21 på plattformen zoom. 

 Følgende var til stede på møtet : 

Leder, RKM, Vara RKM, Kasserer, Vara Leder OR komite, Vara Sekretær, GSR Vi tilfriskner 

Tromsø Online, GSR Tromsø, GSR Brønnøysund, GSR Harstad, GSR Fauske, GSR Bodø, GSR 

Narvik, GSR Mo i Rana. 

Det er pr. i dag to ledige verv i område Nord Nestleder og Vara Kasserer. 

 

Område Nord har 53.699 kroner på konto fordelt på Område Konto og Konvent Konto ifølge 

kasserer. 

Fra OR komite meldes det om ingen fysiske oppdrag i den siste tiden. Det jobbes med å 

utveksle informasjon via nettmøter med aktuelle instanser. De har møte en gang i måneden 

og det er litt variabelt oppmøte på disse møtene. 

 

Hva angår Gruppene rundt omkring i Norges to Nordligste fylker gjelder følgende: 

Mo i Rana: Har to møter åpne per uke. Medlemmer melder fra på nett om deltagelse slik at 

de unngår mer en 10 stk på møtene. Pr.dags dato kan dette være 20. 

 

Fauske: Sliter med servicevillighet. Møtene har vært delvis åpne og stengt. Hatt noe frafall av 

medlemmer i det siste. Flere verv må fylles opp. 

 

Bodø: Har enda nettmøter etter nedstengning. De er etter planen i skrivende stund i gang 

med fysiske møter igjen. 
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Brønnøysund: Har hatt stengt lenge. Hadde to fysiske møter i februar før de stengte igjen. 

Denne gruppa har få medlemmer (3stk). Dårlig økonomi. 

 

Tromsø: Har åpne stabile møter maks 10 stk på møtene. I dag er dette oppjustert til 20 i 

henhold til retningslinjene i fra det offentlige. God økonomi. 

 

Harstad: Holdt stengt den siste tiden grunnet restriksjoner. Denne gruppen har ca. 4-5 faste 

medlemmer. Disse møtene ble åpnet rett før påske igjen. 

 

Vi tilfriskner online: Denne gruppen har bra oppmøte. Service villighet er også sterkt til 

stede.  

 

Evenskjer: GSR var ikke til stede, men i henhold til rapport har de ca. 6-8 stk på møtene for 

lav service villighet til å ha flere møter pr.uke. De hadde møter på zoom i fra slutten av mars 

til midten av april. Men nå er det ene møtet i uka oppe og går igjen. 

 

Narvik: Narvik hadde ingen GSR på siste områdemøte, men de har i etterkant fått valgt en 

GSR som vil delta i område fremover. I Narvik er de bare to medlemmer, med de har faktisk 

møter. Det er flott. 

 

Det skulle være det jeg hadde denne gangen. Som sagt så håper jeg at det blir slik at noen av 

oss møtes i Kristiansand den 12.06.21, vi før be vår HM om at dette lar seg gjøre. 

Begynner å bli lei alt dette som omhandler pandemi nå og går ut i fra at jeg ikke er alene om 

dette. Vi i NA liker jo å treffes fysisk for å ha de gode små samtaler i tillegg til offisielt 

møteprogram. 

 

 

IKS RKM Område Nord  

 

Tom  
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LEDER 

 

Nytt år nye muligheter 

Hei folkens 

Til tross for corona, nedstengning og lav fysisk aktivitet i 

fellesskapet vårt våger jeg meg på at vi går mot lysere tider. 

Ser at mange av møtene våre er i ferd med å åpne opp igjen. 

Både Gon og Bragdøya ser muligheter for å kunne avvikle sine 

arrangementer. 

Mange har funnet veien til våre digitale møter i denne tiden. 

Selv savner jeg å kunne møte dere fysisk, kunne gi og få gode 

klemmer. 

Sommeren er her og med det en gryende optimisme for undertegne

de. 

 

Med håp om en ny vår, tilfriskning og masse kjærlighet. 

IKT 

Bjørnar, leder 
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NESTLEDER 

Ingen rapport – Regionen står uten nestleder. 
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SEKRETÆR 

 

Rapport fra sekretær  
juni 2021 

 
Hei. 
 
Siden forrige møte i regionen har jeg gjort akkurat det jeg skal, hverken mer 
eller mindre. 
 
Min misnøye med hvordan regionen fungerer er fremdeles sterk. Dårlig 
kommunikasjon, lite tjenestevillighet og en gjentakende opplevelse at ting ikke 
blir gjort, gjør at jeg ikke stiller til gjenvalg i oktober, da har jeg sittet to år som 
varasekretær og to år som sekretær. Det har jeg bestemt er nok. Jeg har et 
sterkt ønske om at det finnes noen som ønsker å stille til denne tjenesten, da 
den er viktig. Jeg stiller meg selvfølgelig disponibel til å gi vedkommende den 
hjelpen som trengs, om det er ønskelig. 
 
Jeg fortsetter uansett å gjøre det jeg skal fram til og med oktober 2021. 
Hverken mer eller mindre. 
 
 
I fellesskap 
Ole Gundval 
Sekretær 



 

12 
 

VARASEKRETÆR 

Ingen rapport – Regionen står uten varasekretær. 
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KASSERER  

 

rapport kasserer juni 2021: 

 

Hei alle 

Jeg har betalt regninger og godkjent regninger. 

Har kontakt med tjeneste komiteen. 

Har snakket med en kandidat for mulig vara kasserer. 

Svart på noen henvendelser fra delegatene. 

Nullstilt kontoer og overført budsjett til underkomiteer. 

Overført i Euro: WSO 2900,-   EDM 1250,-   WSO 1800,- 
Det har kommet inn 30500,- fra områder siden siste regions møte 

 

 

IKS Anders 
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VARAKASSERER 

Ingen rapport – Regionen står uten varakasserer. 
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DELEGAT 

 

Delegat rapport till regionsmöte i Juni 2021 
 

 
 
 

Sedan sist har vi: 
  
Deltagit på vinter EDM, ref är sänt ut till RKMer. 
 

Deltagit på flera EDM webinar, det är minimum ett EDM webinar i månaden, ref. är sänt till RKMer. 
  
Deltagit på ett par webinar arr. av Naws, ref är sänt till RKMer.  
 
Sökt inspill fra RKMer i saker som har kommit upp i EDM. 
 
Läst mail dagligen, sänder dem vidare till RKMer och betrodde tjenere i Regionen samt svarar på mail fra andra regioner/betrodde tjenere. 
 
Läser kommunikation på två whats up grupper, en för EDM och en för WSC, förmedlar vidaree relevant info till RKMer. 
 
Varit i dialog med flera underkomitter i regionen och andra regioners delegater.  
 
Med hjälp av web. fått upp ett google drive konto för att dela tyngre filer, där ligger det nu ett par videofilmer som blev gjorda i samband 
med ett NA event tidigare i år och är fina informations filmer om Na service längre ned i strukturen. Filmerna finns här 
https://drive.google.com/drive/folders/11xpw0i62yfREdGRfrmZWSLk2GL27Vi4F 
Dessa filmer är tänkt för internt bruk och inte offentlig information. 

 
Sammen med FU funnit en som är intressert i att oversätta sakerna i CAR(Conference Agenda Report) når de kommer i höst. 
 
Vi önskar att kommunikation är ett tema även på detta regionsmöte, mail är sänt till leder och sek. 
 
Delegat och vara delegat är i tät dialog med varandra. 
 
Kommer att deltaga på EDM möte 16 maj då delegatene skall finna en lösning på sommar EDM, vi stämte for att det skall bli onl ine, hur vi 
stämte är sänt till RKMer 
 
 
 
 
Tidsbruk på regions service sedan sist: 
  
Delegat ca 45 timmar, vara delegat ca 35 timmer, andra vara delegat ej besatt 

 
Kostnad för att närvara på regionsmöte i juni 0 kr, vi kommer att deltaga online 
 
 
 
 

Tack för att vi får tjena Na region Norge, vi hoppas på ett produktivt möte med många nya ideer/tankar på hvordan vi bättre kan nå ut 
med vårt budskap 

 
Delegatene 
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VARA DELEGAT  

Se rapporten fra delegat. 

 

2 VARA DELEGAT 

Ingen rapport – Regionen står uten 2. Vara Delegat. 
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LEDER LITTERATURKOMITEEN 

 

 

NA Norges Litteraturkomité 
Vestre Strandgt. 19a, 4611 Kr. Sand 

litteratur@nanorge.org 

www.nanorge.org 

 
                                                                                                                                                                                    

29.05.21 
 
 

Litteraturkomiteen står fremdeles i en utfordrende tid mtp. økonomi. Salget er dårligere enn 
det er budsjettert. Vi ser at det i vinter har kommet inn færre bestillinger fra NA grupper. 
Dette skylles nok stengte grupper i Norges land. Vi håper nå at lettelsene som myndighetene 
innfører vil resultere i økt salg på sikt.  
Legger ved en resultatrapport som  viser salget så langt i år. 
 
 
Litteraturkomiteen har akkurat bestilt varer fra Belgia og det resulterer i at vi ikke har 
mulighet til å overføre økonomiske midler til NA regionen i denne perioden .  
 
 
Det pakkes  1 gang pr. uke. Men ser at vi ikke alltid får dette til grunnet utfordringer med 
pandemien. Forsinkelsen dette medfører ligger som informasjon på våres web-shop. Vi 
håper på forståelse for dette. 
 
I den daglige driften går det meste som det skal og vi prøver å holde god kommunikasjon 
mellom komiténs medlemmer.  
 
Komitén har endel ledige verv så er du interessert i NA tjeneste er du hjertelig velkommen 
på neste møte. 
 
 
Neste møte i litteraturkomitén: 25.08.21 kl. 18 i Vestre Strandgate 19 a.  
 
 
 
 
 
I fellesskap………. 
 
 
 
Jens 
Leder 
NA Norges Litteraturkomité 
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3100 Salgsinntekter, avgiftsfri

3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri

3910 Porto pliktig, ved salg

4160 Frakt, toll og spedisjon, under arbeid

4301 Varekjøp

6110 Toll og spedisjonskostnader

6300 Leie lokaler

6810 Datakostnad

7500 Forsikringspremier

7770 Bank og kortgebyrer

8056 Påminnelsesavgift

8060 Valutagevinst (Agio)

Regnskapsår: 01.01.2021 - 31.12.2021 
 
Gjelder periode: 01.01.2021 - 29.05.2021 
Periode fg år: 01.01.2020 - 29.05.2020

  
 

Periode Akkumulert

Periodeslutt
 fg år

 

Driftsinntekter

77 867,00 77 867,00 123 694,50

0,00 0,00 149,00

0,00 0,00 -11 048,00

77 867,00 77 867,00 112 795,50

Driftskostnader

0,00 0,00 -310,00

-23 485,13 -23 485,13 -11 834,40

0,00 0,00 -3 385,50

-17 300,00 -17 300,00 -17 025,00

-2 750,00 -2 750,00 -3 802,00

-1 148,00 -1 148,00 -1 105,00

-4 892,18 -4 892,18 -5 866,69

-49 575,31 -49 575,31 -43 328,59

Driftsresultat 28 291,69 28 291,69 69 466,91

Finansielle poster

-35,00 -35,00 -141,21

470,57 470,57 838,93

435,57 435,57 697,72

Ordinært resultat før skatt 28 727,26 28 727,26 70 164,63

Ordinært resultat 28 727,26 28 727,26 70 164,63

Årsresultat 28 727,26 28 727,26 70 164,63

Resultatrapport
NA Norges Litteraturkomité 

986024247

Utskrevet av NA Kasserer 29.05.2021 14:43:49 Visma eAccounting

Side 1 av 1
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LEDER WEBKOMITEEN 

 

Rapport fra Webkomitéen til Regionmøte juni 2021 

 

Webkomitéen består pr. dags dato av 5 personer og alle verv er besatt. De fleste som gjør 

tjeneste, har lang fartstid i komitéen, så daglig service gjøres innen rammene vi har for 

svartid og informative tilbakemeldinger. Vi ønsker gjerne flere servicevillige i komitéen. 

 

Den daglige service går ut på å drifte og oppdatere nettsiden, legge ut informasjon om 

møter, arrangementer og dagsorden/rapporter fra områder og region. Vi rullerer på 

arbeidsoppgavene på månedlig basis for å dele på kompetansen om NA sin struktur og 

virke, på denne måten blir det uproblematisk å dekke for komitémedlemmer som ikke har 

mulighet for å utføre service grunnet andre årsaker. 

 

Webkomitémøtene avholdes månedlig via videokonferanse. Vi er også behjelpelig med å 

sette opp videokonferanseløsninger for andre grupper eller komiteer hvis dette skulle være 

ønskelig. Vi synes dette er en god løsning, spesielt når det er litt avstand mellom 

medlemmer som skal møtes, da det sparer NA for utgifter til kjøring. 

 

Vi har mottatt henvendelser fra medlemmer, lest rapporter og diskutert det som angår 

Webkomitéen. Her er våre kommentarer/synspunkter: 

 

● Første halvår av 2021 har som store deler av 2020 vært preget av Covid-19. I takt 
med smittetrykket har vi fortløpende informert om stengte og gjenåpning av fysiske 
møter. Selv om våre NA-hjerter blør når vi må informere om stengte møter er det 
gledelig å se at mange grupper midlertidig går over på digitale plattformer for å 
ivareta vårt hovedformål. For tiden er det en positiv trend med gjenåpning av fysisk 
stengte møter. I den sammenheng er det viktig at gruppene sender melding til oss 
når de starter opp igjen, selv om det kanskje bare er midlertidig og restriksjoner i 
antall besøkende. 

● På siste Regionmøte var kommunikasjon mellom betrodde tjenere et tema. 
Webkomiteen ønsker derfor å minne om muligheten til å sette opp mobilene slik at 
en får varsel når det kommer inn e-poster på NA-kontoene. “Bruksanvisning for 
videresending av epost” finner dere på hjemmesiden vår under fanen “Service”.  

● Det har vært en glede å hjelpe FU med å opprette sin egen service-side. Anbefaler 
dere å sjekke ut den. 

● Vi har ingen pågående saker om utviklingen av hjemmesiden vår. Når det er sagt så 
er vi “på” hele tiden, enten det er signaler fra våre medlemmer eller på eget initiativ, 
så gjør vi vårt beste for at informasjon på siden vår er oppdatert og enkel å finne. 

 

Vi oppfordrer igjen alle våre epostinnehavere om å “rydde” i sine respektive epostkasser, 
slette gamle referater og lignende da dette ligger tilgjengelig i “arkiver” på nettsiden vår. Det 
er mange som nærmer seg maximum limit og dermed risikerer at viktig epost ikke kommer 
fram.  

Vi ønsker å forbedre og utvikle oss, så dersom noen har flere forslag til nettsiden vennligst 

send oss en epost på webmaster@nanorge.org 

 

IKS Webkomitéen 
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LEDER TELEFONKOMITEEN 

 

Referat Telefonkomiteen juni 2021 

 

 

Ledige verv: sekretær og nestleder. 

 

Leder har siden sist satt i gang ny sløyfe på hjelpetelefonen vår (06.03.2021). Hatt kommunikasjon 

med kasserer ang budsjett/regnskap og økonomi i komiteen. Oppdatert 12-trinnsfrivilligliste. 

Komiteen har også besvart mail. 

Bjørn Roar fra NA Larvik fungerer som leder for NA Norge Facebook. 

 

6. juli 2020 startet vi opp med ny telefonordning!  

Info om ny ordning: 

Vi har åpent 10-22 hver dag, også i helger, ferier og helligdager. Vi har tre grupper som rullerer. 

Vaktordningen varer 4 måneder pr sløyfe. En sløyfe består av 8 tjenestevillige medlemmer. 

Alle anrop ringer samtidig hos alle våre telefonvakter. Dette har resultert i at alle anrop til Anonyme 

Narkomane har blitt besvart.  

Det er ikke mulig å melde seg til telefonvakt lenger. MEN det er mulig å gjennomføre infokurs og bli 

lagt til en reserveliste, om noen av våre telefonvakter skulle trekke seg fra sitt verv. 

Vi minner om at vi trenger flere 12-trinnsfrivillige medlemmer. Spesielt kvinnelige 12-trinnsfrivillige. 

Vi har flere fylker der vi ikke kan tilby møtefølge til nykommere. Dette gjelder fylkene: Vestland -  

tidligere Sogn og Fjordane, Innland -  tidligere Oppland, og Troms og Finnmark -  tidligere Finnmark. 

Det er også svært få frivillige i (Nord) Trøndelag, (Aust) Agder, Viken (Akershus og Østfold). 

Hvis koronarestriksjoner skulle forby fysiske møter vil ikke 12-trinnsfrivillige fungere som (fysisk) 

møtefølge. 12-trinnsfrivillige bes da om å fungerer som digitalt møtefølge. Det vil si forklare og vise 

veien til et digitalt møte. 

Av sikkerhetsgrunner oppfordres 12trinnsfrivillige til ikke å gjøre (fysisk) møtefølge alene. 

Telefonkomiteen inviterer og oppfordrer nye og «gamle» 12-trinnsfrivillige til å delta på 

informasjonskurs igjen. Vi oppfordrer også telefonvakter til å komme og dele erfaringer. Vi trenger 

fremdeles å øke en felles bevissthet av denne tjenesten. Dette må pga situasjonen vi er i holdes på 

Zoom. Vi kommer tilbake med mer info om dette. 

 

Neste TK-møte blir etter regionsmøtet i juni. Kommer tilbake med dato. Alle er velkommen for 

deltakelse - både som nominert til verv og observatør. 

Tusen takk til alle som har bidrar i Telefonkomiteens tjeneste. 

 

IKT 

Leder 

Telefonkomiteen 
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LEDER OVERSETTELSESKOMITEEN 

 

Rapport NA-Norges Oversettelseskomitè Mai 2021 

 

Prosjekter:  

Veiledende Prinsipper- Ånden av våre tradisjoner (Guiding Princples), er i 

Korrektur. 

Det Virker- Hvordan og hvorfor, Revideres 

Veiledning til trinnarbeid, Nyoversettes 

IP#30 Mental Health in Recovery, Oversettes 

Bulletin # 34– Group Conscience and NA Literature, Oversettes 

Bulletin #35 – NA Copyrights and Literature, Oversettes  

 

Oversettelseskomiteens Retningslinjer, blir revidert og nye legges frem for 

Regionen til Oktobermøtet 

 

Oversettelseskomiteen vil endre på møtefrekvensen fremover. Fra å ha tre 

ordinære komitemøter i året til å ha ett oppdateringsmøte/arbeidsmøte mellom 

hvert ordinære komitemøte. Altså totalt seks møter pr år. 

 

Leder jobber med å fase materiale over fra Drop Box til Outlook One Drive. 

Office/Outlook vil med tiden bli vår kombinerte lagrings- og arbeidsplattform. Vi 

har opprettet en egen intern epostadresse til dette formålet.  
 

 

IKT 

Geir 

Leder Oversettelseskomiteen 
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LEDER FELLESSKAPSUTVIKLING 

 

Rapport fra felleskaps utviklings komiteen (FU) komiteen Region møte juni 2021 

Hei alle sammen. Jeg fikk tillit fra regionen å bli valgt inn som leder for FU på februar møte 2021. Jeg 

takker masse for tilliten. Jeg ble da sittende alene som eneste FU medlem og etter mål som satt og 

snakket om, ble det laget en komite bestående av 8 verv. Vedlegg til samledokument utlagt på 

nanorge.org. 

Vi er pr skrivende stund en komite bestående av leder, sekretær, kasserer, vara kasserer og ressurs 

ansvarlig. Ledige verv er nestleder, vara sekretær og vara ressurs ansvarlig. 

MERK: pool er endret til ressurs, ergo pool liste heter nå ressurs liste. (Ved ønske om info ang. vervs 

beskrivelser se eget vedlegg). 

Vi har møter siste mandag i mnd. på zoom kl. 18.                                                                                                       

Zoom id:841 1207 4972 Passord:1953 

Vi har siden sist region møte:                                                                                                                                                                          

- Avholdt komite møter.                                                                                                                                                 

-Hold NA Norges Historie dag der vi hadde på det meste 64 personer pålogget. Vi fikk inn litt over 

1900 kr i 7 tradisjon.                                                                                                                                                  

-Vi holder fast tradisjons workshop i trinn og tradisjonsgruppen etter forespørsel.                                    

-Vi har fått en egen side på Nanorge.org. (denne siden er under utarbeidelse). Vi er super takknemlig 

for den jobben web komiteen har bidratt med.                                                                                                        

– Jobbet med å tilrettelegge workshop til zoom bruk.                                                                                             

– Deltatt på ESL (European service learningdays ) 8-9 mai.  

Vi har ikke hatt noen utgifter hittil i år. Men hvis samfunnet tillater og åpner for reising, er vi invitert 

bla til område Vest. Under Fremdriftsplan der man kan lese oppgaver vi har utført og har som mål å 

utføre. 

FREMDRIFTSPLAN FU 2021 

 

NÅR HVOR HVA HVEM 

24 januar Zoom EDM FD  Leder og nestleder 

januar Mail Sende regnskap til 

regionen for 2019 

Leder 

Februar Moss Overlevering av utstyr Nestleder 

12 februar Zoom Regionsmøte Leder og nestleder 

 Zoom NA NORGE HISTORIE 

DAG 

Leder  

 Dropboks Dagsorden  

29 mars Zoom Komite møte Komiteen 

 Dropboks referat Sekretær 

29 april kl.21 Zoom Trinn og 

tradisjons gruppen 

Workshop tradisjon 1 

og 2 

Leder 

 Dropbox Dagsorden  

26 april kl.18 Zoom FU komite møte Komiteen 

 Dropboks og Nanorge referat sekretær 

8 og 9 mai 

Kl. 11-1730 

 

Zoom ESL ( european service 

learningdays) 

Leder 
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  Referat fra ESL å legge 

inn nye workshops 

Leder 

Innen 28 mai Mail Rapport til regionen Leder + 

 Dropboks Dagsorden  

31 mai Zoom FU komite møte Komiteen 

 Dropboks og Nanorge referat Sekretær 

12 juni  Zoom Region møte Leder  

12 juni (utgår grunnet 

ikke respons fra rkm) 

 Fysisk/zoom Konsept workshop 

regionmøte 

Leder 

 Dropboks Dagsorden  

28 juni kl.18 Zoom FU komite møte Komiteen 

 Dropboks og Nanorge Referat sekretær 

 Dropboks dagsorden  

26 juli kl.18 Zoom FU komite møte Komiteen 

 Dropboks Referat Sekretær 

29 juli kl.21 Zoom Trinn og 

tradisjons gruppen 

Workshop tradisjon 3 

og 4 

Leder (komiteen 

deltar) 

 Dropboks Dagsorden  

30 august kl.18 Zoom FU komite møte Komiteen 

 Dropboks Referat Sekretær 

30 august Mail Sende budsjett for 

2022 til region 

Kasserer og leder 

Innen 25 september Mail Rapport til regionen Leder + 

 Oslo Konvent Leder + 

25 september Haugesund workshop Leder og ressurs 

ansvarlig 

27 september kl.18 Zoom FU komite møte komiteen 

30 september kl.21 Zoom Workshop tradisjon 5 

og 6 

Leder (komiteen 

deltar) 

9 oktober Oslo eller Zoom Region møte Leder og nestleder 

25 oktober Zoom FU komite møte komiteen 

2021 Nanorge.org Forside FU Sekretær og web 

komite 

2021 Nanorge.org  Oversikt over 

workshop 

Sekretær og web 

komite 

2021  Lage alle workshops til 

å kunne bruke på 

zoom 

Leder og nestleder 

2021  Renskrive workshops 

til Norsk 

Oversettelses komite 

2021  Lage arkiv Sekretær 

2021 Sendes regionen til 

juni møte 

Oppdatere 

retningslinjer FU 

Komiteen 

2021 Arkiv Oppdatere Pool og 

legge ved workshops 

Komiteen  

2021  Tradisjon workshop Leder+ 

2021  Konsept Workshop Leder+ 

2021  7 tradisjon workshop Leder+ 

2021  Sosial media Leder+ 
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2023 Berlin ESL Leder og ressurs 

medlem (deler ikke 

rom) 

 

Fremdriftsplanen vil sendes ut fortløpende til regionen og legges på FU siden-Nanorge.org ved 

endringer. 

Slik kan gruppene, områdene og regionen følge med på hvor vi er og til hvilken tid. Dette vil bidra til 

at man kan sette av datoer der det er ønskelig at FU bidrar. Samt delta og være til stede. 

Det er ønskelig at RKMer informerer områdene og gruppene sine om at vi er i behov av ressurs 

medlemmer. 

Hva er ressurs medlem: betrodd medlem av NA som har jobbet 12 trinn, har kjennskap til tradisjoner 

og konsepter. Og workshops. Vil bli brukt til speaker eller utførelse av de workshops de har 

opplæring i. (Målet er å få flest mulig ressurs medlemmer fra hvert område.) De som ønsker å settes 

på ressurs listen sender mail til FU, og skriver fornavn, område de hører til, hjemme gruppe, 

telefonnummer og mailadresse og hva de kan brukes til. Vil da bli kontaktet ved behov av dem. 

 

 

Spørsmål til regionen: er det mulig å lage en oversikt om når zoom kontoen brukes? Det er da lettere 

for oss å lage avtaler med NA regionen Norge over zoom. 

 

Vi kan kontaktes på FU@NANORGE.ORG 

Ikt pva. FU komiteen Lena Leder. 
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NESTLEDER FELLESSKAPSUTVIKLING 

Se rapport fra FU. 

 

LEDER SERVICEKONFEERANSEN 

Ingen rapport – Regionen står uten leder av servicekonferansen. 

 

 

 

Samledokument er utarbeidet av sekretær 30.05.2021 
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1. FORMÅL 
Vårt fremste formål er å bringe budskapet til den rusavhengige som fortsatt lider ved å være 

en støttefunksjon for NA-grupper, Områder og Regionen. 

2. GRUNNLEGGENDE PRINISPPER 
FU skal til enhver tid bestrebe seg på å operere innenfor NA’s 12 Tradisjoner og 12 

Konsepter. 

3. ØKONOMI 
FU skal bestrebe seg på å holde et så lavt budsjett som mulig. De betrodde tjenere i 

komiteen skal levere inn sitt budsjett før 15. September, så dette kan tas med i det 

budsjettet som leveres NA Region Norge ved budsjettforhandlinger (leveres 2 uker før møtet 

i Region Norge). Alle betrodde tjenere i komiteen har et ansvar for å føre regnskap over eget 

verv og jevnlig oppdatere kasserer. 

4. AKTIVITETER 

4.1. Offentlige relasjoner (OR) 
OR-arbeid generelt, herunder H&I og OI. Kan også være behjelpelig med OR arbeid i 

områder hvor det er liten eller ingen erfaring. Gjøre og/eller være med å organisere 

nasjonale/Regionale OR arbeid, herunder konferanser, stand og nasjonale og/eller 

regionale foretak (f.eks. Helseforetak). Her samarbeider komiteen tett med lokale 

servicestrukturer og bruker lokale ressurser når det er mulig. 

  



 

2 
Vedtatt 1. gang juni 2018. Revidert juni 2021. 

Fellesskapsutvikling 

NA Norge 

4.2. Workshops 
Workshops og/eller læredager på følgende områder:  

 Hele servicestrukturen, NA-grupper og Området. 

 Spesifikke verv (GSR og/eller RKM og/eller Delegat), samt kasserer og sekretær). 

 Konsepter og/eller Tradisjonene. 

 OR-arbeid (H/I og OI). 

 Hvorfor Service. 

 Trinnarbeid. 

 Sponsorskap. 

 Å bygge sterke hjemme grupper. 

 Sosiale medier og annet hvis ønsket eller behov. 

5. BETRODDE TJENERE I FU 
FU-komiteen består av leder som velges på Regionmøte, resterende velges av komiteen selv. 

Se vervbeskrivelsen nedenfor for oversikt over medlemmenes oppgaver og ansvar. Komiteen 

skal samarbeide med lokale ressurser, og ha en base med medlemmer som har service 

erfaring og er villige til å dra på diverse oppdrag. 

5.1. Vervbeskrivelse: 
Generelt Alle komitemedlemmene skal delta på komitemøtene, frafall meldes leder. 

Medlemmene bør: 

• Gå regelmessig på tilfriskningsmøter og ha sponsor. 

• Jobbet seg gjennom de 12. trinn. 

• Ha god kjennskap til tradisjonene og konseptene. 

Verv: Beskrivelse av verv: Rusfri tid: Varighet: 

Leder • Leder er ordstyrer på komite møtene.  

• Er ansvarlig for at alle mottar dagsorden før komite 
møte.  

• Deltar på Regionsmøter og skriver også rapport 3 x pr 
år til regionen. Henholdsvis til møter andre lørdag i 
mnd. i februar, juni og oktober.  

• Sørger for at fremdriftsplan holdes oppdatert.  

• Er FU sitt ansikt utad.  

• Svarer på e-post eller delegerer videre til gitt verv 
ansvarlig.  

• Gir opplæring i workshops fysisk og pr nett.  

• Deltar på fysiske og nett baserte møter der regionen 
Norge ønsker.  

• Legger frem budsjett for komiteen. 

3 år 2 år 

Nestleder • Opplæringsverv til ledervervet.  

• Utfører leders oppgaver ved forhindring.  

• Deltar på 1 fysisk regionsmøte i året. (Der det er 
rimeligst).  

• Deltar på digitalt møte i februar (og de 2 andre om 
disse går digitalt).  

• Legger frem budsjett for komiteen. 

3 år 2 år 
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• Overtar leders ansvar ved leders frafall inntil ny leder 
er valgt. 

Kasserer • Hjelper leder med å lage budsjett for neste års 
antatte utgifter og sender til regionen henholdsvis 
oktober hvert år.  

• Hjelper leder med å lage regnskap for brukte utgifter 
og skal sendes til regionen på februar møte hvert år.  

• Betaler ut reiseregninger og andre utgifter komiteen 
måtte ha i løpet av ett år.  

• Kontakter selv kasserer på regionen for tilgang til 
konto.  

• Deltar på komitemøter, eller sender rapport.  

• Bruke xl-ark ved føring av regnskap. 

3 år 2 år 

Varakasserer • Opplæringsverv til kasserervervet. 

• Bistår kasserer i pålagte oppgaver. 

• Overtar kasserers ansvar ved frafall av kasserer inntil 
ny kasserer er valgt. 

3 år 2 år 

Sekretær • Bistår leder å klargjøre dagsorden før komitemøtene.  

• Skriver referat fra møtene i komiteen.  

• Oppdaterer vedtakslogg.  

• Ansvar for at referat, oppdatert vedtakslogg og annen 
relevant informasjon lagres i arkiv samt 
sendes Webkomiteen for publisering 
på FU’s serviceside.   

• Zoom Ansvarlig.  

3 år 2 år 

Varasekretær • Opplæringsverv til sekretær. 

• Bistår sekretær i pålagte oppgaver. 

• Fører referat i sekretærs fravær. 

• Overtar sekretærs ansvar ved frafall av sekretær inntil 
ny sekretær er valgt. 

2 år 3 år 

Ressursansvarlig • Oppdaterer Ressurs-listen. 

• Ressursmedlem: Navn-mail-område-hva kan brukes 
til? Speak-workshop – hvem er god på hva? 

3 år 2 år 

Vara 
Ressursansvarlig 

• Opplæringsverv til Ressursansvarligvervet. 

• Bistår Ressursansvarlig. 

• Overtar ressursansvarliges oppgaver ved frafall av 
ressursansvarlig inntil ny ressursansvarlig blir valgt. 

2 år 2 år 

Ressursmedlem • Er et betrodd medlem av NA som har jobbet 12 trinn, 
har kjennskap til tradisjoner, konsepter og workshops.  

• Vil bli brukt til speaker eller utførelse av de workshops 
de har opplæring i. (Målet er å få flest mulig ressurs 
medlemmer fra hvert område.)  

• De som ønsker å settes på ressurslisten sender e-post 
til FU, og skriver fornavn, område de hører til, 
hjemmegruppe, telefonnummer og e-postadresse og 
hva de kan brukes til. Vil da bli kontaktet ved behov 
av dem. 
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