
 

 
Presentasjonsrunde 
 
Leder       til stede 
Nestleder      - 
Sekretær      til stede 
Kasserer      til stede 
Varasekretær     - 
Varakasserer     - 
OMSK – Område Midt    RKM til stede 
ONSK – Område Nord    RKM og vara RKM til stede 
OSSK – Område Sør    vara RKM til stede 
OVSK – Område Vest    RKM til stede 
OØSK – Område Øst    RKM og vara RKM til stede 
OØSKII – Område Øst 2    ikke til stede 
Delegat      til stede 
Varadelegat      til stede 
2. Varadelegat     - 
Leder Fellesskapsutviklingskomiteen  til stede 
Leder Litteraturkomiteen    til stede 
Kasserer Litteraturkomiteen   - 
Leder Oversettelseskomiteen   til stede, i tillegg nestleder til stede  
Leder Telefonkomiteen    til stede 
Leder Webkomiteen    til stede, i tillegg nestleder til stede                                                                                                     
 
Kandidater til valg     1 
Observatører     1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat fra møte i NA Regionen Norge 

12. juni 2021 



Stille stund for å minne oss på hvem vi tjener 
 
 
12 Tradisjoner 
 

- Ble lest. 
 
12 Konsepter 
 

- Ble lest. 
 
Visjonen for NA service 
 

- Ble lest. 
 
Post / Mail 
 

-   
 
Referat forrige møte 
 

-  Ingen kommentarer.  
 
Godkjennelse av agenda 
 

- Godkjent, med én ekstra sak under eventuelt 
 
 

RAPPORTER: 
 
Alle rapporter er å finne i  
Samledokument 06.21  

 
 
 
Spørsmål og svar: 
 

-  
 
 



VALG: 
 
B.  Nestleder      (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
 - OØSK hadde en kandidat – denne ble valgt 
D.  Vara Sekretær     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 

- ingen kandidater 
F.  Vara Kasserer     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
 - ingen kandidater 
I. 2. Vara Delegat     (rusfri tid 4 år, varighet 2 år) 
 - ingen kandidater 
K. Kasserer Litteraturkomiteen   (rusfri tid 4 år, varighet 2 år) 
 - ingen kandidater 
O. Nesteder Fellesskapsutvikling   (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
 - ingen kandidater 
R. Leder ECCNA     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
 - ingen kandidater 
S. OR koordinator     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
 - ingen kandidater 
T. OR koordinator     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
 - ingen kandidater 
 
 
 
NB! Regionen ønsker tjenestevillige! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAKER: 
 
 

1. Til retningslinjene for Delegat 
 
I henhold til Konsept 8 skal et minimum av CAR (Agendaen for WSC) 
oversettes til norsk. Dette gjelder minimum selve sakene (Motions) innen 
en måned en måned etter at CAR er offentligjort på NAWS sine sider. Det 
er ønskelig at forklaringer fra den/de som tar opp saken og 
kommentarene til World Board of Trustees også blir oversatt til norsk. 
(sak fra forrige møte) 
 
Kommentarer: 
FU: Har funnet én villig til å gjøre dette i år. 
 
Beslutning: 
Alle stemte for. 
Godkjent. 

 
 
 

2. Utvidelse av FU-komiteen 
Det er ønskelig at FU-komiteen kan være en komite bestående av mer 
enn to medlemmer. Komiteen har per dags dato utvidet med kasserer, 
varakasserer, sekretær og ressursansvarlig. De har også gjort ferdig nye 
retningslinjer for FU Region Norge. 
 
Kommentarer: 
Leder FU: Vi arbeider med å utvide komiteen, i tillegg har vi sett på nye 
retningslinjer. Forsøker å headhunte medlemmer fra de forskjellige 
områdene. 
OØSK: Diskuterte det i området og er for dette. 
Kasserer: Skal det brukes lokale ressurser? 
ONSK: Synes det er en god ide å bruke lokale ressurser og å lære opp 
nye. 
Nestleder Web: Synes versbeskrivelsene skal lages av komiteen selv. 
 
Beslutning: 

 Alle stemte for.  



(I tillegg så blir nestleder i FU valgt i komiteen, slik som i de andre 
underkomiteene i NA Regionen Norge.) 

 Godkjent. 
 
 
3. Eventuelt: 

Justering av økonomisk buffer for NA Regionen Norge. 
Kasserer mener at Regionen ikke trenger så stor buffer som den er nå, 
som er 250000,-  Ønsker at dette diskuteres. 
 
Kommentarer: 
OØSK: Ønsker at det går ut til områdene. 
Kasserer: Ser ikke behovet for at dette sendes ut til områdene. 
Litteratur: Høres ut som et hasteforslag.  
Sekretær: Ser ikke at dette er en sak som haster. 
FU: Støtter at RKM’ene tar det med til områdene sine. 
OØSK: Ønsker at vi får det ut som en sak til området vårt. 
OVSK: Ønsker at dette går ut som en sak til området. 
ONSK: Foreslår at kasserer finner en egnet sum som bufferen skal 
justeres ned til. 
OMSK: Bufferen er til hinder for å få sendt penger videre i strukturen. 
 
Beslutning: 
Saken skal ut til områdene. 

 
 

I tillegg så skal disse sakene på agenda til neste møte: 
1. Ønsker å forandre på ordlyden i innledningskortene om ordet 

«rase». Vil bytte dette til noe annet, for eksempel «etnisitet». 
(sak fra OVSK) 

 
2. Sak om Facebook må opp igjen. 

(sak fra Telefonkomiteen) 
 
 
 
 
 
 
 



Før regionsmøtet ble avsluttet: 
 
Delegat hadde ett innlegg for å diskutere kommunikasjonen i NA Regionen 
Norge og hvordan gjøre tjeneste i NA attraktivt? 
 
Punkter som kom fram: 

- God kommunikasjon ble diskutert.  
- Områdene fortalte om at det er vanskelig nok å få tjenestevillige til sine 

tjenester. 
- Vi må sette oss inn i å gjøre det som står i tjenestebeskrivelser. 
- Oppfordre observatører til å delta på våre møter. 
- Hjelpe og støtte hverandre. 
- Få fram veksten det er i å gjøre tjeneste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oversikt over tjenesteverv i NA Regionen Norge: 
 
  Verv Rusfri tid Varighet Valgt Ledig fra 

A Leder 4 års rusfri tid 2 års varighet Bjørnar 02.22  
B Nestleder 3 års rusfri tid 2 års varighet Lars Erik 06.24  
C Sekretær 3 års rusfri tid 2 års varighet Ole Gundval 10.21 
D Vara Sekretær 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig  
E Kasserer 4 års rusfri tid 2 års varighet Anders 02.23            
F Vara Kasserer 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig  
G Delegat 5 års rusfri tid 2 års varighet Jonas 06.22 
H Vara Delegat 4 års rusfri tid 2 års varighet John Inge 10.22 
I 2. Vara Delegat 2 års rusfri tid 2 års varighet Ledig  
J Leder Litteratur 3 års rusfri tid 2 års varighet Jens 10.21 
K Kasserer Litteratur 4 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 
L Leder Web 3 års rusfri tid 2 års varighet Robert 02.22  
M Leder Telefon 3 års rusfri tid 2 års varighet Terje 10.22  
N Leder Oversettelse 3 års rusfri tid 2 års varighet Geir 06.22 
O Leder FU 3 års rusfri tid 2 års varighet Lena 02.23 
P Nestleder FU 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig  
Q Leder Servicekonf. 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 

 

Rød markering = ledige verv 
 
 
 
 
 
 
Neste møte i NA Regionen Norge er i Oslo 9. oktober 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 


