
OR-komitèmøte 14.06.21 

 5 stykker til stede: (Leder, sekretær + leder i Ullersmopanelet, Leder Trasopp, Leder A 
senteret + 1 observatør) 

 

1. Velkommen 
2. Presentasjonsrunde 
3. 12 tradisjoner lest. 12 konsepter lest. Visjonen for service lest.  
4. Referat fra forrige OR-møte lest og godkjent. 
5. Dagsorden godkjent.  
6. Valg – komiteen – paneler: 
 

Verv i komité Varighet 

 

Rusfri tid 
for verv Navn Sitter til: Merknader 

Leder 1 år 3 år Espen Feb - 21 Avtroppende 

Nestleder 1 år 2 år Ledig  Ingen villige 

Kasserer 1 år 3 år  Jan Mars - 22  

Vara-kasserer 1 år 2 år Ledig  Ingen villige 

Sekretær 1 år 2 år  Sigbjørn Des - 21  

Vara-sekretær 1 år 1 år  Ledig  Ingen villige 

Litteraturansvarlig 1 år 2 år Ledig   Ingen villige  

Vara-
litteraturansvarlig 

1 år 2 år Ledig  Ingen villige 

Panelkoordinator 1 år  3 år  Ledig  Ingen villige 

Vara-
Panelkoordinator 

1 år  2 år  Ledig  Ingen villige 

Nøkkelansvarlig/ 
kaffekoker 

6 mnd. 1 år  Ledig  Ingen villige 

 

 



Paneler 
Varig
het 

Rusf
ri tid 
for 
verv 

 

 

Navn 
Sitter 
til: 

 

 

Merknader 

Aker - PL 1 år 2 år Espen Aug -20 Annen hver 
tirsdag, 
oddetallsuker 

Aker - VPL 1 år 1 år    

IR Ahus - PL 1 år 2 år Bjørn 
Daniel  

Aug - 
21 

 

IR Ahus - VPL 1 år 1 år Jan Mar -22  

Halden Fengsel - PL 1 år 2 år Bjørn Sep-20 Hver torsdag 

Halden Fengsel - VPL 1 år 1 år Ledig   

Hamar Fengsel - PL 1 år 2 år Kristoph
er 

Juni -22 Hver lørdag 

Hamar Fengsel - VPL 1 år  1 år Inge Juni- 22  

Trasopp - PL 1 år 2 år Trond Juni -22 En lørdag i mnd 

Trasopp - VPL 1 år 1 år    

Ravneberget - PL 1 år 2 år Monica Sep - 20  

Ravneberget - VPL 1 år 1 år Ledig   

Sanderud - PL 1 år 2 år Tore Mar - 
21 

Hver 3.torsdag 

Sanderud - VPL 1 år 1 år Pål Mar - 
21 

 

Ullersmo Fengsel - PL 1 år 2 år Sigbjørn Juni - 
22 

 

Ullersmo Fengsel - VPL 1 år 1 år Ledig    

Moss sykehus –PL 1 år 2 år Monica  Sep 20 Onsdag 
annenhver mnd. 



 

7. Rapport fra betrodde tjenere 
• Leder: Hadde vikar på forrige møte. Skrevet dagsorden. Er tilgjengelig på mail og 

telefon.  
• Sekretær: Sendt referat, sendt ut dagsorden og invitasjon til dette møtet.  
• Kasserer: Det har ikke vært noe aktivitet på kontoen siden sist. 

Det er 62.524,40 kr på kontoen 
8. Rapport fra paneler: 

• Ahus:  
• Aker: Fikk vikar siste gangene, som også glemte det siste møte. Vervet har gått ut.   
• Trasopp: Jeg (Trond) har sendt en mail til Trasopp og informert at jeg er den nye 

panel-lederen for de. 
 
Spurte også om fullvaksinerte kan komme opp og ha info-møte eller holde et 
vanlig NA-møte hos dem. Fikk beskjed om at inntil videre er det lukket der 
og jeg får beskjed så fort det er mulighet for oss å komme igjen. 

• A-senteret: Kontakten er der. Spurte om vi ikke kunne kjøre samme opplegg som i 
høst før lockdown nummer 2 da vi delte gruppa i 2, med 1 time hver. Har folk på lista 
som kan gå inn for å holde mini NA møter når som helst. De som er der inne nå har 
lengre innleggingstid, men vi tenker å gå inn hver 5. eller 6. uke, men de må få orden 
på sin timeplan før det kan skje noe.   

• Ullersmo: 
Ingen aktivitet.   

 
 
 

9. Gamle saker:   
 

Moss sykehus –VPL 1 år 1 år Ledig   

A-senteret 1 år 2 år Frank Mai 20 Hver 3. mnd 

A-senteret - VPL 1 år 1 år Ledig   

Eidsberg fengsel - PL 1 år 2 år Ledig   

Eidsberg – VPL  1 år 1 år Ledig   

Incognito – PL klinikk 1 år 2 år Aksel Okt 20 Hver 3. mnd 

Incognito – VPL klinikk 1 år 1 år Robert Jan 21  

Gjøvik Fengsel - PL 1 år 2 år  Erna Nov 21  

Gjøvik fengsel – VPL 1 år 1 år Henning Nov 21  



-Det er veldig mange ledige verv i komitéen. Har du lyst å ta et verv eller kjenner du 
noen (venn/sponsee/sponsor) som trenger et verv? 
 
Kan hjelpe å gjøre møtene fysiske igjen. Da er det lettere å ta med folk.  
Dele ut ledige verv lister til gruppene.  
 
 
 

10. Nye saker: 
Fungerer komitéen som ønskelig? Er det et ønske fra Område øst at vi fortsetter med 
komitéarbeidet? 
 
Forslag om at til neste møte gjøre informasjon tilgjengelig om hva OR er, gjøre 
gruppene klar over alle verv som er ledig ved å dele ut listene.  
Gjøre reklame. Jobbe med å få folk til å komme.  
Stille dette spørsmålet rett til Område.  
Ta kontakt med FU om de kan hjelpe oss. Sekretær gjør dette.  
Avtroppende leder går på neste områdemøte 03. Juli og ber om hjelp. Ta med verv 
listen og gi til alle GSR’er. Trond blir med.   

11. Eventuelt 
-Hvordan kan NA medlemmer gjøre seg kjent med hva OR er for noe? 
 
Komme i gang med fysiske møter. Lettere å invitere folk med.  
 
Område skal ha en læredag. Snakke med leder om læredag for å få inn noe OR info der. 
Sekretær gjør dette. 
 
  
 
-Blir neste møte fysisk?  
 
I juli blir møte på Zoom, og i August kjører vi en kombinasjon av fysisk møte og Zoom.  

 
Møtet avsluttet med sinnsrobønnen. 

Neste møte er 12.07.21 kl. 19 på Zoom  

ZOOM id.: 592-751-9366 
Passord: service 

IKS Sigbjørn  

Adresser: 

Leder OR: or@naoosk.org 

Sekretær OR: orsekretar@naoosk.org 

Panelkoordinator: orkoordinator@naoosk.org  

mailto:orleder@naoosk.org
mailto:orsekretar@naoosk.org
mailto:orkoordinator@naoosk.org


Kasserer: orkasserer@naoosk.org  

mailto:orkasserer@naoosk.org

