
 

 

Fellesskapsutvikling 
NA Norge 

 

Dagsorden – FU komitemøte 
 

Sted: Zoom – Id: 841 1207 4972 – Passord: 1953 
Dato: 26.07.2021 
Tid: 18:00 – 20:00 
Innkalt: Leder, Kasserer, Varakasserer, Ressursansvarlig, Sekretær 
Til stede: Leder, Kasserer, Varakasserer, Ressursansvarlig, Sekretær, 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 
oøsk. Vært på OR komite møte  i oøsk 120721 og hjulpet med å skrive ett 
info brev som skal sendes til alle gruppene. Hatt kontakt med noen 
medlemmer som vurderer service sammen med oss. Jobbet med 
tradisjons workshops sammen med sekretær, som har klargjort dette. 
Lest og svart på mail. Kommunisert med tidligere Leder i FU, om 
ferdigstilling av 7 trad. workshop. 
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Kasserer: Oppdatert meg videre på Tradisjonene.  
Godkjent utbetaling til Office pakka for FU komiteen.  

Ressursansvarlig: Jeg har hatt litt ferie, men selvfølgelig gått på møtene mine. Er jevnlig i 
kontakt med leder. Har forberedt meg til workshop om tradisjon 3&4. 
Deltatt på møte ift læredagen i Område Øst, og sagt at FU kan bidra. 
Trenger hjelp og opplæring i bruk av Office, og hjelp til oppsett av 
ressursliste- skjema. 

Sekretær: Ferdigstilt forrige møtes referat og lagt det ut på vår service-side. 
Oppdatert vedtakslogg. 
Jobbet videre med sak 06/21 vedrørende tradisjonene.  Har laget et 
forslag til oppfølging av saken. Opprettet Office abonnement. Klargjort 
presentasjon for workshop; Tradisjon 3 og 4 i samarbeid med leder. 
Klargjort agenda for dette møtet.  
IKT Sekretær 

Vara kasserer rapporterte muntlig. Ingenting å rapportere.  
 

 Valg: 

VERV RUSFRITID VARIGHET MEDLEM 
Leder 3 år 2 år – valgt feb.2021 Lena 
Nestleder 3 år 2 år – valgt juli 2021 Johnny 
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 – valgt juli 2021 Frank 

Leder velges av Regionmøte. Alle andre velges inn på komitemøte. 
 
Johnny normert til nestleder. Presenterte seg selv. Åpnet for spørsmål. 
- Er innstilt på at det er et langsiktig verv. 
- Har hatt verv hele tiden i tilfriskning, med unntak av OR-verv i Regionen har han fullført alle verv. 
- Johnny enstemmig valgt inn som nestleder i FU-komiteen 
 
Frank nominert til vara ressursansvarlig. Presenterte seg selv. Åpnet for spørsmål. 
- Har lest seg opp på våre oppgaver i FU. 
- Spørsmål om datakunnskaper. Ressursansvarlig mener det er overkommelig og vil gi opplæring. 
- Er innstilt på at det er et langsiktig verv. 
- Frank enstemmig valgt inn som vara ressursansvarlig. 

 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.   
o 7. tradisjon workshop. Fortsatt under utarbeidelse.  Enighet om å få til workshop lørdag 

11. September fra kl. 14:00. 
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Saker 

 06/21 - Base over de 12 tradisjonen på service-siden vår. 
Sekretær har laget et forslag til prosessens videre. Se vedlegg nederst på agendaen. Vi 
diskuterer det og tar en beslutning om veien videre. 
. Sekretær gikk gjennom hvordan det kan gjennomføres. 
- Diskuterte om det skal sendes til gruppene. 
Konsensus på at vi skal gjennomføre prosjektet.  
Konsensus på at vi skal sende det inn til Regionen for å sende det videre til gruppene. 
Leder og sekretær samarbeider om å flette det inn i rapporten til neste regionmøte. 
 

 12/21 - Officepakka 
Officepakka er ordnet. Det er tegnet abonnement for 1 år. Det gir oss 6 brukere. Så langt har 
leder, ressursansvarlig og sekretær fått tilgang. Vi må ta en diskusjon over fordeling av 
resterende 3 abonnement. 
Forslag at følgende får tilgang på Office pakken: 
Leder, nestleder, sekretær, varasekretær, kasserer, ressursansvarlig.  
Vi tar avgjørelsen før neste Regionmøte (senest vårt septembermøte). 
  

 14/21 - Rapportering 
Hvem har rapporteringsplikt til møtene våre. 
Diskuterte saken. Spørsmål om hva som skal rapporteres. I hovedsak det som angår vervet. 
Enighet om at følgende rapporterer skiftelig: Leder, kasserer, ressursansvarlig og sekretær. 
 

 15/21 - Læredag i Oslo 
Skal vi alle delta på læredag i Oslo? Det kan koste litt å sende oss alle men da får jo alle vært med 
på fysisk workshop og det gagner jo NA. Frivillig så klart. 
Læredagen skal arrangeres 2 eller 3 lørdagen i november. 
Enighet om at vi skal møtes fysisk. FU dekker reiseutgiftene til komitemedlemmene. 
 

 16/21 - Infoflyer om ressurslista til FU. 
Lage flyer til info på møter om ressurslista FU. 
Varakasserer redegjorde for saken. 
Hvis det skal distribueres så må det gå via Regionen.  
Det er i vervbeskrivelsen definert hva som kreves for å stå på ressurslista. 
Ressursansvarlig ordner flyer med hjelp fra vara og varakasserer. 
 

 17/21 - Talerett på våre møter. 
Alle medlemmer av FU-komiteen har tale- og forslagsrett. Observatører har ikke talerett, men 
hvis observatører er invitert til møte i spesifikke saker kan vi gi de talerett i forbindelse med den 
aktuelle saken. Talerett må da vedtas i forkant på møtet. 
Enstemmig vedtatt. 

 18/21 - Makstid for FU-komitemøtene. 
Enighet om makstid på 2 timer (18:00 – 20:00) med innlagt pause på 10 minutter. 
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 Saker til neste gang 
Ingen nye saker til neste gang. 

Avlutt med sinnsro bønn 

Neste møte: 30.08.2021 kl. 18:00 

 

Vedlegg 1: 

NA's tolv tradisjoner. 

Organisering. 
 Vi finner 12 stykker; "panelledere", som får ansvar for hver sin tradisjon. Håper at alle 

i FU kan ta ansvar for hver sitt panel, da trenger vi 5 – 6 utenom. Likens bør alle 
områdene være representert. Når vi har alle 12 panelene på plass, fordeler vi 
tradisjonene mellom oss.  

 Panellederne finner tre stykker hver som utgjør panelet for tradisjonen som det skal 
reflekteres over. Dvs. at hvert panel består av fire deltakere. En blanding av menn og 
kvinner, nye og gamle medlemmer.  

 Et av medlemmene i panelet får ansvar for en innledning på den tradisjonen de skal 
reflektere over, så er ordet fritt til spørsmål, refleksjoner osv. Innledningen bør være 
på ca. 10 minutter og så settes det av ca. 35 minutter til samtale. Totalt ca. 45 minutter. 

 Når panelene er på plass og de har funnet tidspunkt for opptak på Zoom så skal jeg 
sørge for den tekniske gjennomføringen, nedlasting fra Zoom og legge det ut på 
service-siden vår. 

 OBS! Det er viktig at alle deltakerne skriver under på at de aksepterer at opptaket blir 
publisert. 

Selv om dette foregår i regi av FU vet jeg ikke hvor mye vi skal styre, kanskje minst mulig. 
Samtidig tenker jeg vi kan legge litt føring i innledningene slik at det blir en form for "rød 
tråd" gjennom alle 12 tradisjonene. Om noe, hvor mye og hva tenker jeg å overlate til en 
Høyere Makt, i dette tilfellet deres kloke hoder ���� 

For å finne ut om dette er noe som andre enn oss i FU synes er en god ide har jeg vært i 
kontakt med Per Einar og Marit G. Begge var meget positive og innstilte på å gjøre service i 
denne sammenheng. Tenker de er naturlige panelledere. Har flere flotte mennesker som helt 
sikkert blir med i panelene, men avventer videre oppfølging til vi har fått diskutert dette i 
komiteen og tatt en endelig avgjørelse på at vi går for dette.  

Jeg tar gladelig på meg det å organisere og gjennomføre den praktiske biten av dette, men 
tenker det er viktig at vi står samlet om dette som komite og at jeg får med meg minst en co-
pilot fremover i prosjektet. 

Selv er jeg rimelig gira på dette og kan tenke (ønsker) å ta ansvaret for et panel og en 
tradisjon. Overlater nok innledningen til noen andre, men ser på dette som fin ting å være med 
på å og gi videre. Så er det jo en fin ting for FU, fellesskapsutvikling for NA Norge og 
utvikling av FU. Og ikke minst ser jeg på dette som ett bidrag i min søken etter større og 
dypere forståelse av tradisjonene. Reine skjære kinderegget dette her ���� 
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