
Referat OMSK Zoom-møte 18.07.21

Møteplan: Neste møte blir: 12.09.21  kl 11-15
Møtetid: 11:00 – 15:00

Kontonummer: 4202.51.36904

Innkalt: Kasserer, Sekretær, RKM, GSR NA Trondheim Midbyen, GSR NA Byåsen Basic,
GSR NA Byåsen Fredag, GSR NA Molde, OR-koordinator, NA Ålesund

Til stede: GSR NA Trondheim, GSR Byåsen Basic, NA Ålesund, OR Koordinator, RKM
og Kasserer. 1 observatør midtveis i møtet.

Grupper i område Midt: NA Trondheim, NA Byåsen Basic, NA Molde, NA Ålesund. NA
Namskogan har tatt en pause.

Agenda til møtet:
● Presentasjonsrunde.
● Godkjente agenda og referat fra siste møte.
● Tok en stille stund.
● Leste Tradisjonene
● Lese visjon for NA tjeneste.

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:

o 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.

o Ethvert medlem, inspirert av gaven tilfriskning, opplever åndelig vekst og
innlevelse gjennom service.

o 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.

o Anonyme Narkomane er allment anerkjent og respektert som et levedyktig
tilfriskningsprogram.

o Ærlighet, tillit og velvilje er grunnlaget for våre serviceanstrengelser, og disse er
avhengig av veiledningen til en høyere makt.

● Forståelse av 7. konsept deles av RKM Byåsen Basic.
Hvem vil dele sin forståelse av 8. konseptet på neste møte. OR Koordinator deler på
neste møte
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1. Spørsmål og kommentarer til rapporter:
For å begrense tidsbruken ber vi om at alle på forhånd har satt seg inn i rapportene, og
at det kun er spørsmål og kommentarer som tas opp.
Det er skuffende at det mangler rapporter og at det mangler GSR’er i gruppene

2. Rapportering fra verv:
Leder: Ingen rapport da vi mangler leder.
Sekretær: Rapporterte
OR-koordinator: Rapporterte
Konventkomiteleder: Vi har ingen konventleder
(Kasserer og RKM rapporterer under henholdsvis sak 3 og 6).

3. 3.1. Økonomisk status:
NA OMSK Driftskonto: 6.627 kr
NA OMSK Konventkonto: 9.797  kr
OR Koordinator 7.111 kr

4. Valg: Ingen nominerte til verv

Verv: Rusfri tid: Varighet: Nominert:

Leder 2 år 1 år

Nestleder 1 år 1 år

Sekretær 1 år 1 år

Vara sekretær 1 år 1 år

Kasserer 3 år 2 år

Vara kasserer 2 år 1 år

Vara RKM 1 år 1 år

OR-koordinator 2 år 1 år

Vara OR-koordinator 2 år 1 år

Område Midt har ingen retningslinjer for nominasjoner. Alle som ønsker å stille til
valg, har mulighet til å nominere seg selv. Det er ønskelig at man nomineres i en
gruppe.

Ingen Nominerte til verv
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5. Saker fra/til OMSK:

SAK 1: Vi er 2 personer som har verv i OMSK.
Saken må diskuteres i gruppene da de to som har verv vil avgå i løpet av 2021 og 2022.

Er vi levedyktige?
Hva ønsker gruppene?
Hvis vi vil ha OMSK må gruppene nominere til verv i OMSK og GSR må
delta på møtene?

SAK 2: Skal OMSK ha sommerferie?
Så lenge vi kan delta på Zoom så bør ikke det være nødvendig og det er viktig

at vi holder strukturen i forhold til Regionen og at vi trenger 6 møter i året
SAK 3: Sak til Gruppene..
Hva ønsker gruppene å bruke den regionale FB gruppa til?

FB heter Anonyme Narkomane Norge

Forkortelser.
GSR Gruppe Saks Representant

RKM Region Komité Medlem

OMSK Område Midt Service Komité

REGION NA Norge

OR Offentlige relasjoner

H&I Hospital og institusjoner (OR-arbeid)

OI Offentlig Informasjon (OR-arbeid)

4. OMSK medlemmer
· Administrativ komité
· RKM (Region Komité medlem)
· Vara-RKM
· OR-koordinator
· Underkomiteledere
· GSR'er (Gruppe Service Representanter)
· Vara-GSR'er

OMSK’s faste medlemmer, med unntak av Gruppesaksrepresentantene
(GSR’ene) er direkte ansvarlige overfor Område Midt Service Komité.
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6. Saker til OMSK fra/til Regionen.

Kommentar på RKM rapport:
Det ble uttrykt misnøye med at det ble brukt ca 6.000 kr til reise for RKM til Regionmøte i
Kristiansand. Reisen er innenfor budsjett, men det ble uttrykt at denne reisen kunne vært
planlagt bedre og kunne dermed vært billigere. Regionen har i utgangspunktet planlagt med et
møte på Zoom i året, men at også dette kunne vært gjennomført på Zoom da det ble tatt
hensyn til covid-19. At RKM reiste var en kollektiv avgjørelse i Administrativ komite.

Til Gruppene fra OMSK for sak fra Regionen:

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. 

Nominasjoner til Regionen:
Rachel støttes som nominert til sekretær til Regionen

7. Oppdatering av kontaktliste.

Utført
8. Oppdatering av 12. Trinns frivillig liste.

Ingen oppdatering
9. Sende penger videre i strukturen.

Det tar vi stilling til på siste møte i året
10. Saker fra forrige møte.
11. Eventuelt og evaluering av møte.

Evaluering:
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Et godt og produktivt møte, med åpenhet og ærlighet, men er bekymret for om OMSK
kommer til å bestå. Alle har fått sagt sitt og det er spennende og fint å delta på møtet. Takker
for et fint møte og takk til de som gjør service og takker for toleransen og takhøyden i møtet,
om kritikk kan bli litt hard noen ganger. Vi er glad i hverandre. Det har vært et ydmykt og fint
møte.

12. Sekretær leser opp foreløpig referat m/vedtak.
Opplest

Møtet avsluttes med Sinnsrobønnen i service-form.
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