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Referat Område Øst 2 Service Komite – 1. mai 2021 
 
TIL STEDE: 5 stk til stede 
(3 stk GSR med stemmerett) 
Leder, Sekretær,  
GSR Mandagsgruppa Sandefjord, GSR BØ du er ikke aleine, GSR Kongsberg 
 
Leder ønsket velkommen, vi tok en stille stund etterfulgt av Sinnsrobønnen,  
så kjørte vi presentasjonsrunde. 
 
INNLEDENDE PUNKTER: 
Tradisjonene i kortform og konseptene ble lest opp. 
Fungerende Sekretær presenterte sin tolkning av 5. konsept. 
«For hvert ansvar tildelt service strukturen, bør et enkelt punkt for beslutning og ansvarlighet klart defineres.» 
Neste møte sa leder sa seg villig til å presentere 6. konsept. 
«Gruppesamvittighet er det åndelige middelet vi benytter for å invitere en kjærlig Gud til å påvirke våre 
beslutninger.» 
 
RAPPORTER: 
 
ADMINISTRATIVE TJENERE: 

 
Leder: (ikke tilstede) 
Først vil jeg beklage at jeg ikke var tilstede på forrige områdemøte. Det dukket opp 
noe uforutsett. 
Siden sist har jeg fulgt med på leders mail. Ingen saker fra gruppene eller andre 
henvendelser har kommet inn på mail. 
Jeg har slitt veldig med motivasjonen til å gjøre område service, eller service generelt 
i det siste. Jeg tror mye av grunnen er at jeg savner den sosiale greia det pleide å 
være. Derfor har jeg gått noen runder med meg selv. Jeg har kommet fram til at jeg 
har to muligheter. 
Gi etter for egenviljen og si ifra meg vervet som leder. 
Trappe opp aktiviteten, og gå 100% inn i oppgaven og servicen. 
Jeg har valgt det siste. Jeg vet at jeg trenger dere og jeg trenger service, så fra nå av 
vil jeg prøve å bli den lederen som område øst 2 fortjener. 
 
Nestleder: «LEDIG VERV» 
 
Kasserer: Ikke tilstede 
Ingen rapport 
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Vara kasserer: «LEDIG VERV» 
 
Sekretær:  
Har skrevet referat fra forrige møte ut i fra minne, det var ikke noe gøy. Hadde laget 
alle notatene på jobb pc, som krasjet. Ikke noe ble reddet. 
Laget dagsorden. Sendt dette ut til alle på mailinglisten. 
Lest og besvart mail til sekretær konto. Vi kjenner at COVID-19 drar ut til det 
uendelige. Gleder meg til det er over. 
Vil også minne GSR’ene om å sende gruppe rapporten og eventuelle saker til 
dagsorden til sekretær, rapport kan sendes selv om gruppen mangler GSR.  
Da får gruppen mer tilhørighet til område, og vi får viktig informasjon om hva som 
skjer der ute. Sendes til: sekretaroo2sk@gmail.com  
 
Vara sekretær: «LEDIG VERV» 
 
RKM:  «LEDIG VERV» 

 
Vara RKM: «LEDIG VERV» 
 

UNDERKOMITE RAPPORTER: 
 

Offentlig Relasjons Komiteen (OR):   
 
OR-Komiteen trenger en som er villig til å være leder, og vi trenger panel ledere til å 
gjøre service. 
 
Alle er velkomne til å delta på OR møte på zoom. 
2. mandag hver måned kl 18:00 
ZOOM-ID:876 6822 6180             Passord: recovery 
 
 

RAPPORTERING FRA GRUPPER REGISTRERT I OMRÅDE ØST 2: 
Har strøket ut de møter som er covid-19 stengt på tidspunktet referatet ble skrevet,  
zoom ID er oppgitt fra NA Norge sine sider. 
 

NANO |Mandag og Fredag kl 18.00 
Adresse: Rådhusgata 3, 3674 Notodden 
NA Notodden har 2 møter i uken, mandag og fredag, vi er 10+ faste medlemmer i Notodden, 
og får flere besøkende fra område rundt. Institusjonen har fortsatt lockdown, de pleide å 
komme med en buss. Vi var 8 stykker på sist gruppe saksmøte, vi har 5700 kr på konto, vi har 
sendt vårt månedlige bidrag på 400,- til området. NaNo bruker blant annet gruppens 7. 
tradisjon til å subsidiere den ekstremt dyre litteraturen vår til den rusavhengige som lider og 
noen ganger så gir vi faktisk bort f.eks en basic text, dette avgjøres på skjønn. Møte tema på 
mandag: Veiledning til Trinn arbeid, fra perm til perm, inklusiv spørsmålene, vi er nå på trinn 
3. På fredager er «bare for i dag» tema. Vi har covid restriksjoner med max 10 møtedeltakere 
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på møtet, kommer det over 10 pers så velger vi en covid kontakt som kan ta med 
overskytende deltakere med ut, enten på kafe eller ha møtet utendørs, alle som kommer skal 
få budskapet om tilfriskning og oppleve ånden av kjærlighet og tilfriskning og at en 
rusavhengig deler med en annen. vi har nå åpnet opp for besøkende. på mandag møtene er 
vi ofte opp mot og over 10 stk. fredagsmøtet har ligget stabilt på rundt 2-3 møtedeltakere og 
har derfor mere kapasitet og ønske om  besøkende. 
 
 
NA Hokksund – Kom tilbake det virker | Mandag 19.00 – ikke fått rapport 
Adresse: Professor Hans Strøms vei 10, 3300 Hokksund 
Zoom ID: 990 457 9586 Passord: 654321 
 
NA Sandefjord | Mandag 19.00 
Adresse: Stockfleths gate 6-8, 3210 Sandefjord 
Møtet lokalet er nå åpent for inntil 10 personer. De siste møtene har vi vært fra 5 til 7 
personer. Det har også kommet en nykommer som har vært på de 2 siste møtene. 
 
 
NA Skien | Tirsdag 18.30 – ikke fått rapport 
Adresse: Einar Østvedts Gate 14, 3724 Skien 
Zoom-møter: Meeting ID: 880 6520 6430 - Passcode: recovery 
 
NA Drammensgruppa | Tirsdag, Onsdag 19.00, Fredag 12.00 – ikke fått rapport 
Adresse: Grønland 101, 3045 Drammen (fredag) 
 
NA REcovery | Tirsdag 19.00 – ikke fått rapport 
Adresse: Harald Heggestadvei 5, 3174 Revetal 
 
NA Bø “Du er ikke aleine” | Onsdag 18.00  
Møte ID: 271 845 200,  
Vi har vært 5-17 personer på delings møtene våre. Vi har tema holder hver 3. onsdag 
i måneden. Vi var 5 personer på GSM. God service villighet, alle verv er besatt.  
Vi har en god atmosfære av tilfriskning.  
Vi er kun på Zoom inntil vi får avklart møtelokale.  
Vi har 3585,09 kr. på konto. 
 
NA Carpe Diem | Onsdag 19.00 – ikke fått rapport 
Adresse: Furumoveien, 3360 Geithus 
 
NA Hortensgruppa | Onsdag 19.00 – ikke fått rapport 
Adresse: Geelmuydensgt. 8, 3182 Horten 
 
NA Skollenborg | Onsdag 19.00  
Adresse: Laagendalsvn 87, 3619 Skollenborg 
Vi i NA Skollenborg åpner for fysiske møter f.o.m onsdag 4 mai og vil da følge 
nasjonale smitteverns regler, det er da utelukkende åpne møter. Vi er alt fra 5 til 
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10stk på møtene fra gang til gang. Vi har 2099kr i kassa pr. 28.04.21 Fikk inn 154kr i 
mars. Var 4 stk på arbeidsmøte. Alle verv er besatt. 
 
 
NA Sandefjord - Vi tilfriskner | Torsdag 18.00 – ikke fått rapport 
Adresse: Chr. Hvidts Plass 2, 3210 Sandefjord 

 
NA Kongsberg | Torsdag 19.00  
Adresse: Myntgata 19, 3616 Kongsberg 
Kongsberg har åpnet fysiske møter fra 29e mai, hade 7 deltakere på møte og arbeidsmøte. 
Vi har valt at ikke hålle øksne-trefffen på grund av rådande smitteværnsregler.  
Økonomin er bra, vi fikk tilbake 2400 før øksne. Vi har tagit beslut om å sende 1500 til 
område og 3000 til wso samt betale leie på 2000 vilket ger oss 750 igjen. 
Alla verv er besatte, bortsett fra GSR og vara-GSR da jeg trekker meg på grund av flytt. 
 
NA Larvik | Fredag 19.00 – ikke fått rapport 
Adresse: Karlsrogata 4, 3257 Larvik 
 
Veien til livet | Lørdag 13.00– ikke fått rapport 
Adresse: Stockfleths gate 6-8, 3210 Sandefjord 
 
NA Porsgrunn | Søndag 12.30 – ikke fått rapport 
Adresse: Storgata 115, 3921 Porsgrunn 
 
NA Tønsberg – Gi det videre | Søndag 19.00– ikke fått rapport 
Adresse: Hedrumsgate 4, 3117 Tønsberg 

 
 

PAUSE 
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DAGSORDEN: 
 
 
1 VALG OMRÅDE ØST 2 SERVICE KOMITE: 
A. Leder 2 års rusfri tid 1 års varighet Ledig fra 12-2021 
B. Nestleder 1 års rusfri tid 1 års varighet  Ledig 
C. Kasserer 2 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig fra 06-2022 
D. Vara Kasserer 2 års rusfri tid 1 års varighet  Ledig 
E. Sekretær 2 års rusfri tid 1 års varighet  Ledig fra 12-2021 
F. Vara Sekretær 1 års rusfri tid 1 års varighet  Ledig 
G. RKM 2 års rusfri tid 1 års varighet  Ledig  
H. Vara RKM 1 års rusfri tid 1 års varighet  Ledig 
I. O.R. Leder 2 års rusfri tid 1 års varighet  Ledig  
J. Leder Aktivitets komite 2 års rusfri tid 1 års varighet  Ledig 
K. Kaffekoker 90 dager rusfri 6 mnd varighet  Ledig    

 
Alle verv har mulighet for gjenvalg inntil 1 år 

 
 
 
2 NOMINERING TIL LEDIGE VERV I REGIONEN NORGE: 
A. Leder 4 års rusfri tid 2 års varighet Ledig fra 02-2022 
B. Nestleder 3 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig 
C. Kasserer 4 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig fra 02-2023 
D. Vara Kasserer 3 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig 
E. Sekretær 3 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig fra 10-2012 
F. Vara Sekretær 3 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig 
G. Delegat 5 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig fra 06-2022 
H. Vara Delegat 4 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig fra 10-2022 
I. 2. Vara Delegat 2 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig  
J. Litteraturkomité Leder 3 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig fra 10-2021 
K. Litteraturkomite kasserer 4 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig 
L. WEB komité Leder 3 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig fra 02-2022 
M. Telefonkomité Leder 3 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig fra 10-2022 
N. Oversettelse komite Leder 3 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig fra 06-2022 
O. FU komité Leder 3 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig fra 02-2023 
P. FU komité Nestleder 3 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig fra 10-2022 
Q. Servicekonferanse Leder 3 års rusfri tid ad-hoc  Ledig 
R. Leder ECCNA 3 års rusfri tid ad-hoc  Ledig 
S. OR Koordinator 3 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig 
T. OR Koordinator 3 års rusfri tid 2 års varighet  Ledig 
 

Tjenesteperioden for betrodde tjenere, i NA`s Regionsservicekomité Norge er 2 år. 
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3 SAKER 
a. Området Øst 2 trenger sårt betrodde tjenere i service strukturen vår.  

Området har bare 3 av 10 verv besatt nå.  
Hvordan får vi noen til å stille til valg på de ledige posisjonene. 

i. 1 GSR - Ufarliggjøre det å gjøre service på område, gå foran som gode eksempler. 
Informere til alle vi kjenner at det trengs. 
1 GSR - Veldig preget av COVID-19, om vi kjører det som kunngjøring bare, så kan det 
komme ut som om område er dårlig stilt. Det er bedre å snakke med folk før og etter 
møte, da kan man snakke mer direkte med personene. Gi komplimenter til folk som 
kan egne seg, da føler de seg sett. Få service til å være noe positivt. Kanskje bruke 
service som tema på møte, å dele positivt om erfaring. Vi bør kanskje lage en flyer med 
litt sånn “we need you” budskap som vi kan sende ut til alle gruppene. 
1 GSR - Vi har bestemt at vi skal ha Service som tema den dagen vi har gruppesaks 
møte, da skal vi prøve å service “ikke skummelt”. Så har vi spørsmål om OR komite kan 
komme som innleder og dele om service. 
Sekretær - vanskelig å komme seg rundt på møter nå som vi har covid, kunne ønske å 
komme meg på andre møter, og informere når det åpner seg. 
Leder - Vi ser nå at det begynner å åpne opp litt rundt om kring. Vi kan snart begynne å 
reiser litt rundt selv om det er begrensninger. Det begynner å lysne litt.  
 

b. OR (Offentlig relasjoner) trenger leder, og panel ledere 
i. Leder - Samme gjelder for denne saken som forrige sak. Vi trenger å nå ut til dem. 

Informere om hvor viktig OR komiteen faktisk er, det er jo her vi når ut til de som ikke 
vet om NA. 
1 GSR - Kunne det vært en ide, å lage en pdf, kanskje oppfordret gruppene til å ha OR 
som tema. 
1 GSR - Her også kunne det være veldig aktuelt at OR invitere seg til å ha innleder møte 
i grupper, og informere både om service og OR.  
Sekretær - Hva med å lage en stillingsannonse, hvor vi skriver hva vi trenger, hva som 
er forventet, og hva “lønnen” er. La sekretær sende dette ut til alle på mailinglisten. 
 

 
Møtet ble avsluttet med Sinnsrobønnen og “Gjør service, det virker!”  
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KUNNGJØRINGER: 
Se på våre hjemmesider: www.nanorge.org/arrangementer for mer info 
 
Mail adresser til administrative tjenere: 
Leder lederoosk2@gmail.com 
Sekretær sekretaroo2@gmail.com 
Kasserer naomraadeost2@gmail.com 
RKM oosk2@nanorge.org 
 
Konto nummer til Område Øst 2:  0539.77.26357 
 

Neste område møte blir   
Lørdag 5. juni kl 11.30 
Zoom-ID: 836 0839 3099             
Passord:  recovery 
 

ALLE ER VELKOMNE TIL Å DELTA PÅ OMRÅDE MØTE! 
Spre budskapet 
 
I kjærlig service 
Sekretær 
Område Øst 2 Service Komité 
 


