
 

 
 

  

 

 
 

DAGSORDEN OØSK – lørdag 3.juli 2021 

 

a) VALG I OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ 

 

  
 1.Vara sekretær OØSK 1års rusfri tid 1 års varighet 
  
 
 
  

Alle verv unntatt kaffekoker har mulighet for gjenvalg inntil 1 år 

 

 

• Leder OØSK, sept 2021 

• Nestleder OØSK, april 2022 

• Sekretær, april 2022 

• Vara sekretær, ledig 

• Kasserer, 2022 

• Vara kasserer, 2022 

• RKM, okt 2021 

• Vara RKM okt 2021 

• Leder OR  feb 2022 

• Leder læredag, adhoc 

• Leder konventkomite, til konventet er holdt 
 
 
 
 
 

 

• Velkommen

• Presentasjonsrunde

• Stille stund

• Tradisjoner

• Post

• Godkjenne dagsorden

• Konsept 12

• Spørsmål / kommentar 
til forrige referat

• Rapporteringer

Kommentert [BH1]: Følg opp: ￼ 



 

 
 

 
a) NOMINERING TIL VERV I NA 

REGIONEN NORGE:    
1) Vara Sekretær Rusfri tid 3 år  
2) Vara Kasserer Rusfri tid 3 år   
3) 2. Vara Delegat Rusfri tid 2 år  
4) Kasserer Litteraturkomiteen Rusfri tid 4 år  
5) Leder ECCNA Rusfri tid 3 år  
6) OR koordinator Rusfri tid 3 år  
7) OR koordinator Rusfri tid 3 år  
 

Verv i regionen har en varighet på 2 år  

 
b) SAKER TIL ELLER FRA NA REGION NORGE 
 
  
Sak fra Regionen: 

  
INGEN SAKER! 
 
c)  NAOØSK saker 
 
  Sak.1:Nye Selvransakelser(for området) må godkjennes av 
gruppene! 
 

   De nye forslagene til selvransakelse  ligger i bunnen av dagsorden! 
 
SAK 2:RKM (Regionskomitemedlem) ber om mer spesifikke/konkretete forslag 
til endring av NA norge.org siden! 
 

SAK 3:  Kan grupper få økonomisk hjelp fra området hvis de sender 

inn en søknad og denne eventuelt blir godkjent på områdemøtet? 

Tanken er da at det kan gis en engangsutbetaling i spesielle tilfeller. 

Forutsetningen vil være at gruppa skriver en søknad som beskriver 

situasjonen; hvorfor de har havnet i en økonomisk knipe, hvor mye 



 

 
 

de trenger, og hva pengene skal brukes på. Så vil 

søknaden bli vurdert av servicekomitéen.   

 

 
Fokuspunkt:  
 
 

Hva er offentlige relasjoner (OR) Er det noe som hindrer meg i å 
gjøre OR-tjeneste? 
 
 
Selvransakelse:  
 

Hvor godt har område komiteen tjent det større samfunnet og  hvordan 
kan komiteen tjene storsamfunnet? 
 
 
Eventuelt: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  

 NYE selvransakelser! 
 

 

 

1. tradisjon 

Hvordan forholder tjenwstene vi utfører seg til vår felles velferd? På hvilke måter 

bidrar vi til enhet, lokalt og videre? 

 

2. tradisjon 

Har et serviceorgan gruppesamvittighet? Hvordan kan vi øve på gruppesamvittighet i 

service? Hvordan inviterer vi en høyere makt inn i våre beslutninger? 

 

3. tradisjon 

Hva er relasjonen mellom et serviceorgan og den rusavhengige som fortsatt lider? 

 

4. tradisjon 

Hva er viktigheten av kreativ frihet i gruppene i Anonyme Narkomane? Hvordan kan vi 

være en ressurs til gruppene og deres utrykk for autonomitet og kreativ frihet? 

 

5.tradisjon 

Hva er noen av forskjellene grupper praktiserer tradisjon 5? 

 

6. tradisjon 

Hvordan beskytter prinsippet om å ikke ha noen tilknytning vårt omdømme, og 

hvordan hjelper det oss å bringe budskapet videre? Hva er forskjellen på omdømme 

og prestisje? 

 

7. tradisjon 

Hva betyr selvforsørging i være serviceorgan? hva er grensen for selvforsørgelse i 

servicer-råd og komiteer? 

 

8. tradisjon 

Hva betyr det å være "for alltid ikke-profesjonelt" i ytelsen av våre tjenester? 

Forandrer det måten vi tilnærmer oss arbeidet? Hvordan påvirker det måten vi jobber 

med andre organisasjoner eller offentligheten? 

 

9. tradisjon 

Hvilke funksjoner oppnår det serviceorganet på vegne av gruppene? Hvordan får vi 

input fra gruppene ettersom vi planlegger? hvordan kan vi opprettholde effektiv 

kommunikasjon mellom gruppene og deres underliggende råd eller komiteer? 

 

10. tradisjon 

Når NA blir spurt om et utenforliggende spørsmål, hvordan svarer vi? Hva gjør vi med 

henvendelser som kan være en mulighet for en positiv tilknytning til offentligheten? 

 



 

 
 

11. tradisjon Hva er forskjellen på tilknytning og 

fremheving? Hvordan påvirker denne forskjellen måten vi bringer 

budskapet på? 

 

12. tradisjon 

Hvorfor er anonymitet så viktig i service? Hvordan forandres måten jeg tilnærmer 

meg å utføre tjeneste, på ved å praktisere dette prinsippet?  
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