
 

 
 
 

 

 

REFERAT møte i OVSK – 29-05- 2021 
 
 
 
Ledige verv i OVSK:  rusfri tid   
 
 
Nestleder     1 år 

 
Kasserer    2 år 
 
Vara kasserer    2 år 
 
 
RKM     2 år 
  
Vara RKM    1 år 
 
Leder for aktivitetskomiteen  1 år 
 
OR-leder Bergen   1 år 
 
Varighet for alle vervene er ett år, med mulighet for gjenvalg og ett år til.  
 
 
Ledige verv i regionen: 
 
Nestleder (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
Vara Sekretær (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
Vara Kasserer (rusfri tid 3 år, varighet 2 år)  
2. Vara Delegat (rusfri tid 4 år, varighet 2 år)  
Kasserer Litteraturkomiteen (rusfri tid 4 år, varighet 2 år)  
Leder ECCNA (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
OR koordinator (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
Vi startet med en stund stillhet for å tenke på hvorfor vi er her og de vi tjener. 
 
 
 
Presentasjonsrunde: 
 
GSR Downtown 
konstituert GSR Na Bergen vest 
OR Stavanger 
GSR B2B Stavanger 
vara GSR Nye horisonter 
GSR Clean kokos Bergen 
GSR Rennesøy 
observatør 
GSR Bryne 
GSR Keep it simple Stavanger 
observatør 
sekretær OVSK 
leder OVSK 
 
Konsept 5 ble lest i sin helhet 
 
Gruppeselvransakelse: 
Hva betyr enhet i Na for den enkelte? 
 
 
Dagsorden ble lest og godkjent.  
 
Korreks: det er ikke OR som har fremmet saken om organisering av området.  

 

Rapporter: 
 
 
Rapport til områdemøte 29.05.2021 
 
Keep it simple Stavanger 
 
Keep it simple er en nyoppstartet NA gruppe i Stavanger. Vi har møter på tirsdager fra 18.00-19.00 i 
Bergelandsgate 52. Det hadde lenge vært ønske om å starte en ny gruppe. Etter et langt år med 
korona restriksjoner, så bestemte vi oss for å åpne opp for et tirsdagsmøte hvor vi kunne tjene 
nykommeren og bringe et enkelt NA budskap videre. 
Vi opplever en god servicevillighet. Flere av ververne våre er blitt besatt. Vi har fått en Gsr, kasserer, 
sekretær og en litteraturansvarlig. Kaffekoker og møteleder vervene er besatt frem til høsten. Vi har 
fortsatt noen ledige verv. 
Vi har en sunn økonomi. 



 

 
 
 

 

Vi har fått mange nykommere siden oppstart. Vi har en god atmosfære av tilfriskning og møtene 
våre er en trygg plass å være for både nykommere og erfarne medlemmer. Fokuset vårt er å tiltrekke 
nykommere og gjøre det så enkelt som mulig. Vi har bare åpne møter for å kunne invitere inn alle 
mennesker til å bli kjent med hvem vi er, og hva vi gjør. Vi håper dette vil hjelpe å spre budskapet 
videre. 
 
 
Rapport fra B2B Stavanger 
 
Vi har 3 møter i uken. Max antall på møtene er 10 stk etter dispensasjon fra lokale 
myndigheter for lavterskeltilbud for sårbare innbyggere. Vi prøver å ha  fokus på 
nykommere og det er nå flere nykommere som har etablert seg i B2B og gjør service 
i gruppen. Gruppen har sunn økonomi. Tilbakemeldinger fra nykommere har vært at 
de opplever at det er baksnakking og at dette skaper uttrygghet. Selv opplever jeg at 
det er utrygt å gjøre service i min egen hjemme gruppe. Opplever at det er oldtimere 
som angriper gruppesamvittigheten. 
 
 
IKT GSR 
 
 
            Nye Horisonters rapport til område vest 

 
Vi har begynt med fysiske møter igjen. Det er fra 4-6 personer tilstede på møtene. Før vi fikk 
ha fysiske møter hadde vi møter på zoom. Dette ble en fin opplevelse da vi inviterte andre 
medlemmer fra andre deler av landet til å ha innledning på møtene våre. Vi fikk høre og se 
andre NA medlemmer enn de vi ser til vanlig. Men vi er takknemlige for at vi kan ha fysiske 
møter igjen. 

Økonomien er god, det er ca 3200 kr på konto, vi sender 500 kr til området hver mnd. 

Da det er færre folk på møtene nå må vi løse det med at vi fordeler service utover i måneden 
og åpner dørene en torsdag hver. 

Inger har vært Gsr for Nye Horisonter i et år nå. Gruppen har blitt enige om at Inger får tillit 
til å fortsette i GSR vervet en stund til, til Vara GSR Jørgen er klar for å bli GSR. Vi har satt 
dato ut året. 

  
 

Saker til området fra Nye Horisonter: 
1. Vi foreslår at området betaler for reisen til områdemøte for Gsr`ene, på denne 

måten kan kanskje flere GSR´er komme på områdemøte. For noen grupper er 
reisen kjempelang, og det med økonomi kan være et vanskelig tema. Mange har 
bare akkurat nok til at det går rundt i hverdagen, og en liten gruppe eller 
nyoppstartet gruppe har kanskje ikke penger til å betale reisa for sin GSR. 

 
Vi har ingen kandidater til verv i området denne gang. 



 

 
 
 

 

 
IKT GSR Nye Horisonter 

 
 
 
Downtown Rapport MAI 

 
Åpne møter - har vært maks 10 personer. Sist møte delte vi opp i 2 møter da det var 16 deltagere. 

Vi er midlertidig tilknyttet Alarm sine lokaler håper å kunne flytte tilbake til endringshuset til høsten. 

Økonomi er god, 5194-, 

Ny litteratur mottatt 

Sendt 500-, til område. 

Diskusjon rundt splitting av området er avgjort i gruppen og det fastholdes på at man fortsetter som 
før. Promotere verv i området og la oss forsøke å fylle disse. 

Det er ønskelig med Workshop med FU, læredag for å lære om service struktur, hva verv innebærer, 
forventet av de forskjellige verv.  

Prøve å øke interessen ved å få med observatører på område møtene. 

Vi har fått vara GSR. 

 
Har kandidat til RKM, men da personen ikke kunne delta i dag må vi nok vente med å presentere 
denne personen. 

 
GSR Downtown 

 

GSR- RAPPORT FRA CLEAN KOKOS TIL OMRÅDEMØTE 29.05.21 
 
Clean Kokos har siden sist områdemøte hatt fysiske møter. Vi har hatt åpent for inntil 20 personer på 
faste tilviste plasser.  
 

Det har vært mellom 15 og 20 personer til stede på møtene siden vi åpnet for fysiske møter igjen. 
Det er spesielt gledelig at det kommer nykommere på møtene våre og at det igjen kommer folk fra 
12-trinns klinikken på Fanafjellet på lørdagsmøtet. 
  
Gruppen har god økonomi. Pr. 12/5 hadde vi ca 1857 kroner på konto. Husleie er betalt for de neste 
månedene. Vi har vedtak om at overskudd på konto skal sendes videre til området. GSR vil ta dette 
opp igjen på neste gruppesaksmøte. 
 
Det er en god atmosfære av tilfriskning på møtene. Vi har hatt utfordringer med at enkelte er 
tiltakstrette og ikke fullt ut forholder seg til gjeldende smittevernregler. Det blir en del klemming og 
det holdes ikke tilstrekkelig avstand på møtene. Det er forståelig at folk ønsker å klemme og at det 



 

 
 
 

 

kan være vanskelig å la være noen ganger, men dette kan føre til splittelser i gruppen og at enkelte 
kanskje holder seg borte fra møter fordi de føler seg utrygge. 
 
GSR har hatt vervet sitt i ett år, og dette vervet er nå på valg. GSR har sagt seg villig til å fortsette i 
vervet inntil vi får valgt ny GSR for gruppen. 
 
Clean kokos har ikke nominert kandidater til ledige verv i området. 
 
IKT GSR CLEAN KOKOS 
 
 
rapport fra Na Bergen vest 

restriksjoner på maks 10, har åpnet opp til 20. har jevnlig folk i fra behandling. God 
atmosfære av tilfriskning. Økonomien går rundt. Veldig fine møter.  

 

 rapport fra Na Rennesøy 

 
åpnet opp for fysiske møter 3 uker siden nykommere kommer. God økonomi. Vi er engasjert for 
saken om organisering av området. Derfor stiller i dag. Trad 2. kun betrodde tjenere, styrer ikke. 
 
 
 
 
Rapport fra Na Bryne 
2-8 deltar på møtene 5-6 typisk. Vanskelig med covid. Begrenses til 3 stk i perioder. Men vi hadde 
åpent for å møte nykommeren. Nå fra kommunen: kan ha 7 på møtene. økonomi: 600 kr. Har betalt 
husleie. Besatte verv, GSR og kasserer, mangler litteratur ansvarlig og sekretær 
 
 
 
Rapport fra OR Stavanger:  
 
Da jeg kom til OR etter behandling, var mye bra aktivitet. Dette gjorde at jeg fikk lyst til å engasjere 
meg. Mye skjedde. Har nå OR møter en gang i måneden. Vi vil snakke med FU om å lage online 
presentasjoner: og ser etter folk som vil ha slike presentasjoner rundt på klinikker. Samling OR 9. juni 
for å samle folk som har gjort OR arbeide før, om noen vil engasjere seg. Ingen hastverk, men holde 
stødig progresjon for å gjøre bra OR arbeid. Det er mye nye folk på møtene, så det virker.  
 
 

Referat fra regionsmøtet i februar ble lest.  
 
Hva mener GSR ene? Skal alle saker i regionen om penger skal gå ut til gruppene? Eller har 
vi tillit til RKM ene? 
 
Konsensus om at vi har tillit til RKM ene til å stemme over enkeltsaker i regionen. 



 

 
 
 

 

 

Saker: 
 

 

1. sak fra B2B: GSR ene skal utfordre medlemmene om hvordan vi skal organisere området.  
 
Avstemming: hvordan skal vi organisere området? Skal vi splitte området? Konkretisere forslaget 
mer? 
 
Det ble stemt mot å dele området. Folk er for å ha området slik det er i dag.  
 
Gruppen Keep it simple i Stavanger trekker seg fra OVSK for å starte et nytt område Rogaland.  
 
 
 

2. skal vi ha en workshop om service? Sak fra Clean kokos. Få besøk av FU, for å gi det videre, 
engasjere folk i service, lære om servicestrukturen, og de forskjellige vervene. Hvis vi skal få 
området til å fungere, skal vi informere også for nykommere. Fysisk arrangement.  

 
Hva med å invitere FU til et områdemøte? For å få tilbakemelding om hvordan vi gjør ting. Hjelp med 
å gjøre det enda bedre.  
 
Konsensus om å lage service event. Hvordan vil vi gjøre det i praksis? Zoom/ fysisk? Ta opp på neste 
møte, clean kokos og evt OR kommer med forslag på neste områdemøte om hvordan vi skal gjøre 
det.  
 
Vi vil også invitere FU til å delta på områdemøtet i september, slik at de kan gi innspill på hvordan vi 
kan gjøre ting bedre.  
 

3. konstituert RKM har tillit til å ta saken om bruken av begrepet «rase» i innledningskortene på 
regionsmøte.  

4. sak fra Nye horisonter: skal OVSK dekke reisen for GSR er i grupper som har dårlig økonomi? 
GSR ene tar saken tilbake til gruppene. Tre alternativer: 

a) Skal område dekke reisen for alle GSR 
b) Skal område dekke reisen for GSR for grupper som sliter økonomisk 
c) Skal område ikke dekke noen GSR 

Ta tilbake til gruppa 
 
 

5. Skal vi ha et OVSK møte i sommer? 
 
Møte på zoom i slutten av juli? Konsensus om dette. Det blir zoom møte 31/7 
 
FU på OVSK møte i september? Konsensus om dette.  
 
 
IKS 



 

 
 
 

 

sekretær 
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