
 

 

Fellesskapsutvikling 

NA Norge 
 

Dagsorden – FU komitemøte 

 

Sted: Zoom – Id: 841 1207 4972 – Passord: 1953 
Dato: 30.08.2021 
Tid: 18:00 – 20:00 
Innkalt: Leder, Nestleder, Kasserer, Ressursansvarlig, Vara ressursansvarlig 

Sekretær 
Til stede: Leder, Ressursansvarlig, vara Ressursansvarlig, sekretær 
 

 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. - Lest 

 

 Lese konseptene. - Lest 

 

 Rapportering: 
 

Leder: Sammarbeidet med tidligere leder og laget ferdig spm til 7 trad. 

Workshop. Lars Arne gjorde resten. Tilbakebetalt sum til kasserer da 

Haugesund tur er avlyst. Samarbeidet med L.A om verv og struktur 

workshop. Skal på OI oppdrag i Drammen 29.sep.Holdt 3og4 trinns 

workshop. Snakket med oversettelseskomiteen. Også klargjort ny utgave 

av gsr workshop. 

Kasserer: Godkjent utbetaling kr.5987.- for leder til workshop i Haugesund,  
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17-19/9-21. Lagt inn i regnskap på budsjettet, se under økonomi med 
bilag. Tilbakeført alle utgifter i regnskapet, da oppdraget i Haugesund ble 
avlyst, se notat under bilag.  

Ressursansvarlig: Deltatt på workshop på zoom, Tradisjon 3+4. Hatt zoom-møte med vara-
ressurs-ansvarlig, og sammen har vi utarbeidet forslag til ordlyd på flyer 
ang ressurs-liten. Bedt sekretær om hjelp til å utarbeide excel-ark til 
ressurs-listen. 

Sekretær: Utført ordinære sekretæroppgaver. Deltatt på workshop på Zoom, 

tradisjon 3 & 4. Hjulpet leder med presentasjoner til workshop. 

 

 

 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 – ledig  

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. 

 

 

 Nye Oppgaver 
o Workshop på zoom 18 september 1130-1400 
o Læredag område øst 13. november.   
o 7. tradisjon workshop. Enighet om å få til workshop lørdag 11. September fra kl. 14:00 – 

16:00. 

o OR oppdrag i Drammen 29 september kl. 1000-1200 

 

Saker 

 

 12/21 - Officepakka 

Saken ble utsatt. 

Forslag at følgende får tilgang på Office pakken: 

Leder, nestleder, sekretær, varasekretær, kasserer, ressursansvarlig. 

Vedtak: Alle medlemmene av FU skal ha tilgang på officepakka. Leder og sekretær er ansvarlig 

for å tegne abonnement. Overskytende tilganger utover FU kan deles med andre i NA Region 

Norge. 

 

 15/21 - Læredag i Oslo 

 Leder holder workshop. Ellers deltar alle hele dagen. 

Leder informerte. 
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 19/21 - Selvransakelse i FU 

Bør vi ha selvransakelse som et eget punkt på våre møter? 

Sekretær informerte om tanken rundt det. 

Alle positive, sekretær lager en fullstendig liste på 12 punkter. Saken tas opp til vedtak på neste 

møte. 

 

 20/21 - Fast FU Flyer/Flyer fra Ressursansvarlig 

Enighet om å ha en fast “mal” på flyere. Lagt fram et forslag. Ressursansvarlig og vara 

ressursansvarlig har laget forslag til tekst som de ønsker å  sende ut til NA. Teksten limt inn i 

malen og godkjent. Distribusjon av flyer diskutert. 

Vedtak: Komiteen godkjenner malen og teksten som ressursgruppa har utarbeidet. “Ressurs-

flyeren” distribueres i tråd med diskusjonen; Regionen, RKM osv. 

 

 21/21 - Hvordan syntes vi sist workshop gikk? 

Presentasjonen som den ble framlagt var veldig bra.  

Konseptet virket bra på Zoom, men kanskje det bør vurderes med mindre og “enklere” 

spørsmål. 

Likens at vi ikke har for mange spørsmål med tanke på tiden. 

Noen nykommere syntes det var vanskelig å forstå, og ønsket bare å lytte. 

Vi tenker at vi skal forsøke å sette deltakerne i grupper i neste workshopen. 

Forbedring fra forrige gang, veien blir til mens vi går. 
 

 

 Saker til neste gang 

Ingen nye saker til neste gang. 

 

Eventuelt: 

 Skal vi under “Innkalte” ha noen som heter “Meldt forfall”. Ja 

 Bruk lesefunksjonen når vi er inne på DropBox hvis vi ikke skal redigere på 

dokumenter. Info gitt. 

 

Avslutter møtet med sinnsrobønnen. 

Neste møte: 27.09.2021 kl. 18:00 

 

 


