
Rapport fra felleskaps utviklings komiteen (FU) komiteen Region møte juni 2021 

Hei alle sammen. Jeg fikk tillit fra regionen å bli valgt inn som leder for FU på februar møte 2021. Jeg 
takker masse for tilliten. Jeg ble da sittende alene som eneste FU medlem og etter mål som satt og 
snakket om, ble det laget en komite bestående av 8 verv. Vedlegg til samledokument utlagt på 
nanorge.org. 

Vi er pr skrivende stund en komite bestående av leder, sekretær, kasserer, vara kasserer og ressurs 
ansvarlig. Ledige verv er nestleder, vara sekretær og vara ressurs ansvarlig. 

MERK: pool er endret til ressurs, ergo pool liste heter nå ressurs liste. (Ved ønske om info ang. vervs 
beskrivelser se eget vedlegg). 

Vi har møter siste mandag i mnd. på zoom kl. 18.                                                                                                       
Zoom id:841 1207 4972 Passord:1953 

Vi har siden sist region møte:                                                                                                                                                                          
- Avholdt komite møter.                                                                                                                                                 
-Hold NA Norges Historie dag der vi hadde på det meste 64 personer pålogget. Vi fikk inn litt over 
1900 kr i 7 tradisjon.                                                                                                                                                  
-Vi holder fast tradisjons workshop i trinn og tradisjonsgruppen etter forespørsel.                                    
-Vi har fått en egen side på Nanorge.org. (denne siden er under utarbeidelse). Vi er super takknemlig 
for den jobben web komiteen har bidratt med.                                                                                                        
– Jobbet med å tilrettelegge workshop til zoom bruk.                                                                                             
– Deltatt på ESL (European service learningdays ) 8-9 mai.  

Vi har ikke hatt noen utgifter hittil i år. Men hvis samfunnet tillater og åpner for reising, er vi invitert 
bla til område Vest. Under Fremdriftsplan der man kan lese oppgaver vi har utført og har som mål å 
utføre. 

FREMDRIFTSPLAN FU 2021 

 

NÅR HVOR HVA HVEM 
24 januar Zoom EDM FD  Leder og nestleder 
januar Mail Sende regnskap til 

regionen for 2019 
Leder 

Februar Moss Overlevering av utstyr Nestleder 
12 februar Zoom Regionsmøte Leder og nestleder 
 Zoom NA NORGE HISTORIE 

DAG 
Leder  

 Dropboks Dagsorden  
29 mars Zoom Komite møte Komiteen 
 Dropboks referat Sekretær 
29 april kl.21 Zoom Trinn og 

tradisjons gruppen 
Workshop tradisjon 1 
og 2 

Leder 

 Dropbox Dagsorden  
26 april kl.18 Zoom FU komite møte Komiteen 
 Dropboks og Nanorge referat sekretær 
8 og 9 mai 
Kl. 11-1730 
 

Zoom ESL ( european service 
learningdays) 

Leder 



  Referat fra ESL å legge 
inn nye workshops 

Leder 

Innen 28 mai Mail Rapport til regionen Leder + 
 Dropboks Dagsorden  
31 mai Zoom FU komite møte Komiteen 
 Dropboks og Nanorge referat Sekretær 
12 juni  Zoom Region møte Leder  
12 juni (utgår grunnet 
ikke respons fra rkm) 

 Fysisk/zoom Konsept workshop 
regionmøte 

Leder 

 Dropboks Dagsorden  
28 juni kl.18 Zoom FU komite møte Komiteen 
 Dropboks og Nanorge Referat sekretær 
 Dropboks dagsorden  
26 juli kl.18 Zoom FU komite møte Komiteen 
 Dropboks Referat Sekretær 
29 juli kl.21 Zoom Trinn og 

tradisjons gruppen 
Workshop tradisjon 3 
og 4 

Leder (komiteen 
deltar) 

 Dropboks Dagsorden  
30 august kl.18 Zoom FU komite møte Komiteen 
 Dropboks Referat Sekretær 
30 august Mail Sende budsjett for 

2022 til region 
Kasserer og leder 

Innen 25 september Mail Rapport til regionen Leder + 
 Oslo Konvent Leder + 
25 september Haugesund workshop Leder og ressurs 

ansvarlig 
27 september kl.18 Zoom FU komite møte komiteen 
30 september kl.21 Zoom Workshop tradisjon 5 

og 6 
Leder (komiteen 
deltar) 

9 oktober Oslo eller Zoom Region møte Leder og nestleder 
25 oktober Zoom FU komite møte komiteen 
2021 Nanorge.org Forside FU Sekretær og web 

komite 
2021 Nanorge.org  Oversikt over 

workshop 
Sekretær og web 
komite 

2021  Lage alle workshops til 
å kunne bruke på 
zoom 

Leder og nestleder 

2021  Renskrive workshops 
til Norsk 

Oversettelses komite 

2021  Lage arkiv Sekretær 
2021 Sendes regionen til 

juni møte 
Oppdatere 
retningslinjer FU 

Komiteen 

2021 Arkiv Oppdatere Pool og 
legge ved workshops 

Komiteen  

2021  Tradisjon workshop Leder+ 
2021  Konsept Workshop Leder+ 
2021  7 tradisjon workshop Leder+ 
2021  Sosial media Leder+ 



 
 
 

   

2023 Berlin ESL Leder og ressurs 
medlem (deler ikke 
rom) 

 

Fremdriftsplanen vil sendes ut fortløpende til regionen og legges på FU siden-Nanorge.org ved 
endringer. 

Slik kan gruppene, områdene og regionen følge med på hvor vi er og til hvilken tid. Dette vil bidra til 
at man kan sette av datoer der det er ønskelig at FU bidrar. Samt delta og være til stede. 

Det er ønskelig at RKMer informerer områdene og gruppene sine om at vi er i behov av ressurs 
medlemmer. 

Hva er ressurs medlem: betrodd medlem av NA som har jobbet 12 trinn, har kjennskap til tradisjoner 
og konsepter. Og workshops. Vil bli brukt til speaker eller utførelse av de workshops de har 
opplæring i. (Målet er å få flest mulig ressurs medlemmer fra hvert område.) De som ønsker å settes 
på ressurs listen sender mail til FU, og skriver fornavn, område de hører til, hjemme gruppe, 
telefonnummer og mailadresse og hva de kan brukes til. Vil da bli kontaktet ved behov av dem. 

 

 

Spørsmål til regionen: er det mulig å lage en oversikt om når zoom kontoen brukes? Det er da lettere 
for oss å lage avtaler med NA regionen Norge over zoom. 

 

Vi kan kontaktes på FU@NANORGE.ORG 

Ikt pva. FU komiteen Lena Leder. 

 

mailto:FU@NANORGE.ORG

