
 

 

Fellesskapsutvikling 
NA Norge 

 

Dagsorden – FU komitemøte 
 

Sted: Zoom – Id: 841 1207 4972 – Passord: 1953 
Dato: 28.06.2021 
Tid: 18:00 – 20:00 
Innkalt: Leder, Kasserer, Varakasserer, Ressursansvarlig, Sekretær 
Til stede: Leder, Kasserer, Varakasserer, Ressursansvarlig, Sekretær samt 2 

observatører 
 

 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: Hatt kontakt med komite medlemmer. Svart på henvendelser i forhold til 
områder som vil ha FU på besøk. Vært på regionmøte på zoom. Møte 
varte i 2timer og 21 minutter. 

Kasserer: Hatt zoom-møte med sekretær og varakasserer om budsjettforståelsen 
under FU siden på NA Norge, internt i FU komiteen og konto i DNB. 
Utførte justeringer slik at budsjettene er i samsvar. Fikk en gjennomgang 
av sekretær om bruken av Dropbox. Takk for det. 



 

 

Fellesskapsutvikling 
NA Norge 

Begynt å lese meg opp på tradisjonene fra boken “ Det virker, hvordan og 
hvorfor, tolv trinn og tolv tradisjoner”. 
Ingen bevegelser på konto. 
IKT kasserer. 

Varakasserer: Vært med på zoom møte m sekretær og kasserer ang budsjettet. 
Undersøkt hvilken Office pakke som kan passe best for FU. Samarbeidet 
m Ressursnsvarlig. 

Ressursansvarlig: Rapporterte under møtet. 
Sekretær: Ferdigstilt forrige møtes referat og lagt det ut på vår service-side. Har 

gjort noen småjusteringer på service-siden, begynner å nærme seg ferdig 
så langt en service-side kan bli ferdig ���� 
Jobbet videre med sak 06/21 vedrørende tradisjonene.  Har laget et 
forslag til oppfølging av saken. Hjulpet  kasserer og varakasserer med 
regneark og klargjort agenda for dette møtet.  
IKT Sekretær 

 
 Valg: 

VERV RUSFRITID VARIGHET MEDLEM 
Leder 3 år 2 år – valgt feb.2021 Lena 
Nestleder 3 år 2 år – ledig  
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 I Haugesund 
o Konvent i Oslo. Invitert dit 25. September 
o Læredag område øst. (leder for læredagen kommer på neste komite møte). 
o Område Nord ønsker at FU kommer.  
o  

 

Saker 

 12/21 Læredag Oslo med leder tilstede. 
Leder for læredag informerte om læredagen. Planlagt holdt i november. Ønsker å bruke 
FU som en ressurs i forbindelse med arrangementet. 
FU kom med innspill og ønsker å bidra med det vi kan bidra med. 
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 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. Enig om å gå videre med dette. Sekretær tar ansvar for å legge fram et 
konsept på dette. 
Sekretær har laget et forslag til prosessens videre. Vi diskuterer det og tar en beslutning 
om veien videre. 
Saken går videre til neste gang. Alle leser utsendte dokument. 
 

 08/21 7. tradisjon workshop. 
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. 
Vi diskuterte saken, tar spørsmål fra “Guiding Principles” og lager en Zoom presentasjon som 
er klar til slutten av august. Forsøker å få til workshop lørdag 11. September fra kl. 14:00. 
Leder ordner med flyer og sender den til Webkomiteen for å legge den ut som arrangement. 
 

 09/21 Tradisjon 3 og 4 workshop. 
Gjennomgang av spørsmål og klargjøring. 
Sekretær ordner med presentasjon. Får spørsmål og innspill fra leder. Viktig at oversettelse fra 
“Guiding Principles” er korrekt. 
 

 10/21 Hvordan håndtere medlemmer med verv i NA som fremstår som ruset og/eller 
overmedisinert? (les medisinerings hefter). 
Leder informerte om en henvendelse. Vi diskuterte dette og konkluderer med at svarene ligger i 
litteraturen. Litteraturen ligger på nanorge.org. 
 

 11/21 Reklame på buss, stolper osv.  
Er dette noe regionen kunne ta seg råd til? 
Gjennom våre retningslinjer ligger OR-arbeid til FU-komiteen. Sender spørsmålet videre til 
Regionen.  
 

 12/21 Office pakken 
Det er undersøkt og “familiepakka” ser ut som den som passer best. Sekretær ordner dette i 
samarbeid med kasserer. 
 

 13/21 Agenda for møtene våre på service-siden vår. 
Skal vi legge ut agendaen på service-siden i forkant av komitemøtene med intensjon om å 
tiltrekke oss observatører? 
Alle er for, legges ut en uke før 
 

 Saker til neste gang 
 

Avlutt med sinnsro bønn 

Neste møte: 26.07.2021 kl. 18:00 

 


