
 

 
 
 

 

 

REFERAT møte i OVSK – 31-07- 2021 

 
 
 
Ledige verv i OVSK:     rusfri tid   
 

 
• Nestleder     1 år 

 
• Kasserer    2 år 

 
• Vara kasserer    2 år 

 
• Vara RKM    1 år 

 
• Leder for aktivitetskomiteen  1 år 

 
• OR-leder Bergen   1 år 

 
• OR-leder Stavanger   1 år 

 
Varighet for alle vervene i OVSK er ett år, med mulighet for gjenvalg og ett år til.  
 
Ledige verv i Regionen:  
   

• Vara Sekretær    3 år  
 

• Vara Kasserer    3 år 
 

• Vara Delegat    4 år 
 

• Kasserer Litteraturkomiteen  4 år  
 

• Nesteder Fellesskapsutvikling  3 år 
 

• Leder ECCNA    3 år  
 
• OR koordinator   3 år 

 
• OR koordinator   3 år 

 
Varighet for alle vervene i regionen er 2 år, med mulighet for gjenvalg 
  

NB! Regionen ønsker tjenestevillige! 



 

 
 
 

 

 
 
Møtet startet med en stille stund for å tenke på hvorfor vi er her og på de vi tjener.  
 
Presentasjonsrunde: 
 
GSR Downtown Stavanger 
GSR Rennesøy 
GSR Nye horisonter i Haugesund 
GSR Bryne 
konstituert GSR B2B Stavanger 
sekretær OVSK 
leder OVSK 
2 observatører 
 
 
Vi leste de 12 tradisjoner 
og kortform av konsept 6 og 7 
 
 
gruppeselvransakelse: 
 
En tidligere av gruppene i OVSK, Keep it Simple Stavanger, har altså trukket seg ut av 
området, i den hensikt å starte et nytt område. Hvordan blir dette i forhold til OR Stavanger 
som er en underkomite av OVSK? Kan medlemmer av den gruppen som har trukket seg ut av 
OVSK fortsette å gjøre service i Stavanger OR? 
 
Vi tok en runde på dette: 
 
konklusjon: hvis de starter nytt område må de starte egen OR komite til det området. OR 
Stavanger ligger under OVSK. 
 

Rapporter 
 

Rapport fra B2B Stavanger juli 2021 
 
Vi har god og stabil økonomi, og en fin og jevn dialog med de vi leier 
lokaler av. Vi har ved de siste gruppesaks møtene fått fylt opp to 
verv som hadde stått ledige i en god stund med to nykommere som ønsket 
å involvere seg mer i vår gruppe. Gruppe samvittigheten vår gikk en 
runde på dette fordi de i utgangspunktet ikke hadde tilstrekkelig lang 
nok rusfri tid i henhold til det som ble stemt over og bestemt i 
gruppa i desemeber 2019 (ca). Men de fikk enstemmig tillit til å 
tjenestegjøre i litteratur service med opplæring og støtte fra mer 
erfarne medlemmer. Vi har hatt gradvis frafall i gjennomsnitt 
besøkende/deltakere på våre møter i år iforhold til i fjor (2020), 



 

 
 
 

 

hvorav noe av dette kan skyldes den naturlige sommer statusen som 
forekommer hvert år. 
 
Vi i gruppa har tatt opp to ting til dette området; 
1. Vi i gruppa har i fellesskap bestemt oss for å legge alle tidligere 
uenigheter og eventuelle konflikter absolutt dødt, og vekk. Vi i Na, 
back 2 basic Stavanger ønsker i all høyeste grad å fortsette å være en 
del av området Vest. 
2. Sak om forslag om workshop tatt opp av Nye horisonter, Haugesund, 
ble diskutert og stemt inn støtte for i konsensus. Vi ønsker slike 
ting veldig velkomment. 
 
Konstituert GSR B2B Stavanger 
 
 
 

Rapport fra Downtown Juli 2021 
 
Åpne møter - har vært over 10 personer og er god stemning i gruppen. Noen nykommere og 
en solid gjeng av erfarne medlemmer.  
Vi er midlertidig tilknyttet Alarm sine lokaler håper å kunne flytte tilbake til endringshuset til 
høsten. 
Økonomi er god, 6724-, 
Sender 1724-, til område. Kjøper noe litteratur men har mesteparten. 
Angående utgifter til reise for GSR – Gruppen dekker selv 
Har kandidat til RKM 
Prøve å øke interessen ved å få med observatører på område møtene. 
 
GSR Downtown 
 
 

RAPPORT FRA CLEAN KOKOS juli 2021 
 
Clean Kokos har siden sist områdemøte hatt åpne fysiske møter. Vi har hatt åpent for inntil 20 
personer på faste tilviste plasser.  
 
Det har vært  10-15 personer til stede på møtene. Noen ganger litt færre på grunn av 
sommerferie. Det har også begynt å komme folk som er i behandling på forskjellige klinikker 
i Bergensområdet til møtene. I tillegg kommer det en del nykommere. 
  
Gruppen har god økonomi. Pr. 30/7 hadde vi ca 4100 kroner på konto. Vi har vedtak om at 
overskudd på konto skal sendes videre til området . 
 
Det er en god atmosfære av tilfriskning på møtene.  
 



 

 
 
 

 

Clean Kokos er positiv til å arrangere en fysisk service-workshop i Bergen. Vi har hatt 
tilsvarende arrangement i Bergen tidligere. Det har allerede meldt seg flere som er villige til å 
være med å gjøre service for å få dette til. 
 
GSR har hatt vervet sitt i ett år, og dette vervet er nå på valg. GSR har sagt seg villig til å 
fortsette i vervet inntil vi får valgt ny GSR for gruppen. 
 
Clean kokos har ikke nominert kandidater til ledige verv i området. 
 
IKT GSR CLEAN KOKOS 
 
 
 

Rapport fra Nye Horisonters juli 2021 
 
Vi er ca 5-6 sjeler på møtene, det kommer nykommere også. 
Økonomien er stabil på ca 3000 kr på konto, vi sender 500 kr til området hver mnd. 
Vi er ikke så mange som gjør service på gruppenivå, men vi får det til å gå rundt. 
Or: vi ønsker å starte opp or-komiteen fra høsten av og bli mer synlige ved f.eks å dele ut 
brosjyrer, og fornye plakatene våre og henge opp der hvor folk er. Vi undersøker også 
mulighetene for å starte opp Or oppdrag i fengselene igjen. 
Saker fra området som vi har behandlet på gruppesaksmøte: 
 
 
Vi ønsker å fjerne ordet rase fra innledningskortene. 
Hvem skal betale for GSR`enes reise til områdemøte? 
Vi stemmer for alternativ 3, at det er gruppene som betaler reisen og at de gruppene som har 
dårlig økonomi får hjelp av området til å dekke reisa. 
 
Vi har ingen kandidater til verv i området denne gang. 
 
IKT  GSR Nye Horisonter 
 
 

Rapport fra Keep it Simple Haugesund juli 2021 
 
Gruppen sliter, med både lav deltakelse og lite servicevillighet.  
Veldig ofte kun døråpner/kaffekoker på møtet. (Alene) 
Har vært slik helt siden vi måtte stenge pga lockdown i vår. 
Skal ha gruppesaksmøte i nær fremtid for se om vi må legge ned gruppa eller om vi skal 
fortsette.  
Mvh 
GSR 
Keep it simple Haugesund  
 



 

 
 
 

 

Rapport til fra Na Bryne juli  2021 
Ca. antall medlemmer:  
Varierer mellom 4 og 8 på hvert møte 
  
Økonomi: 
 Grei økonomi. Betalt husleie ut september. Trenger å kjøpe inn litt bøker. Etter bøker er 
bestilt sender vi litt til område vest.  
 
Stemning i gruppen: 
God atmosfære på møtene, nykommere føler seg trygge og godt tatt imot. 
 
Hva opptar oss: 
Tilfriskning, ta imot nykommeren, trinn og tradisjoner. Trygghet og utvikling av gruppen og 
dens medlemmer. Arbeider for at gruppen skal vokse. Fortsette or-arbeid i kommunen og 
sørover med stand, ved å henge opp flyers osv.  
 
Hva får vi til: 
Møte hver mandag. 
Hva sliter vi med: 
Gruppen har få faste medlemmer nå og derfor blir det liten variasjon i møteledervervet.  
 
Saker til Område Vest: 
Ingen saker til område vest fra Bryne-gruppen nå. 
 
Hvilke verv er ledige i Området Vest og stiller gruppen noen kandidater: 
Ingen kandidater pr. i dag 
 
Verv i gruppen:  
Vi har gsr, kasserer, litteraturansvarlig. Kasserer er midlertidig sekretær 
 
Saker fra forrige områdemøte: 
Sak fra «Nye horisonter», Haugesund: bør område dekke reise for gsr-ene til områdemøtene? 
1) krisesituasjoner er det greit at gruppen som det gjelder spør området om hjelp. Men Bryne-
gruppen stemmer nei til at området betaler gsr-reise hver gang. 
 
 
2) Ordet rase i innledningskort? 
Bryne-gruppen stemmer for å få vekk ordet rase og at ordet etnisitet blir brukt i stedet (det 
leser vi på Bryne-møtene i dag). 
 
 
3) Workshop med FU? 
Bryne-gruppen stemmer ja til workshop når vi finner tid/det er mulig pga Covid å ta opp 
fysiske områdemøter igjen.  
 
IKT GSR 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 
 

Rapport fra OR Stavanger juli 2021 
 
Vi har hatt en selvransakelse i OR komiteen i Stavanger og evaluert vårt arbeide og gjennom 
en gruppesamvittighet valgt fokus for OR komiteens arbeide høsten 2021. 
Konklusjon: 
Vi har hatt møter 1 gang pr uke og fokus på OI arbeid og mindre fokus på HI arbeid. Dette 
skyldes delvis Covis-19 situasjonen. Vi er enige om at det har vært for hyppig frekvens på OR 
møter og har vagt å ha møter siste tirsdag i måneden og endret på tidspunkt for å gjøre møtene 
mer tilgjengelige for medlemmer i NA. Vi har opplevd økt villighet og fra å være 3 stykker i 
gjennomsnitt på våre OR møter var vi 11 stykker på OR møte 27.07.21. 
Gjennom Covid – 19 har vi blitt bedre på å bruke digitale verktøy og dette gjør at vi nå ønsker 
å ha økt fokus på HI og tilrettelegge for digitale presentasjoner i tillegg til fysiske. Vi har vært 
enige om å gjøre en ting av gangen og det første har vært å utarbeide en presentasjon til bruk i 
HI arbeid. Dette er pågående arbeide. 
Vi har også fokus på relasjonsbygging for å få innpass til å presentere budskapet om 
tilfriskning på institusjoner. Vi er i dialog med Stavanger fengsel om deltakelse på deres 
planlagte servicetorg i september. Vi har medlemmer i OR komiteen som er sikkerhetsklarert 
og vi har i tillegg bedt om å få sikkerhetsklarert 2 medlemmer som er villige til å gjøre 
tjeneste i Stavanger fengsel. 
Det har vært et ønske fra medlemmer i OR komiteen at vi skal utarbeide en FB side. Et 
medlem har tatt ansvar for å lage FB side for OR Stavanger. Vi ønsker å involvere GSR er i 
området i denne saken og melder derfor dette som en sak til områdemøtet 31.07.21. 
 
FOKUS PÅ Å GJØRE DET ENKELT OG GJØRE EN TING AV GANGEN! 
 
 
Sak til området: 
-Egen FB side for OR komiteen i Stavanger. Hva tenker området om dette og hvordan kan vi 
som underkomite tjene vårt område på best mulig måte gjennom en slik FB side. 
 
 

IKT OR komiteen i Stavanger 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

Rapport fra møte i NA Regionen Norge 12. juni 2021 
 
 
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 godkjent ved konsensus. 

 
 
2. Utvidelse av FU-komiteen: 

Utvidelse fra å være en komite bestående av leder og nestleder til i tillegg ha vervene: 
Kasserer, varakasserer, sekretær og ressursansvarlig. 
FU utarbeider retningslinjer for FU region NA Norge og vervbeskrivelse. 
Sak godkjent ved konsensus. 

 
Eventuelt: 

1. Ønsker å forandre på ordlyden i innledningskortene om ordet «rase». Vil bytte 
dette til noe annet, for eksempel «etnisitet». (sak fra OVSK)  

 
Dette blir en sak på møtet i NA regionen i oktober 

 
2. Sak om Facebook må opp igjen. (sak fra Telefonkomiteen) 

 
 
Sak til Områdene:  

Justering av økonomisk buffer for NA Regionen Norge. 
Pr i dag har vi en buffer på 250 000,- 
Kasserer uttrykker at det ikke er behov for en så stor buffer og foreslår å redusere bufferen. 
Ber områdene diskutere saken og komme med innspill til neste møte i NA region i oktober. 
 
Neste møte i NA Regionen Norge er i Oslo 9. oktober 2021. 
 
IKT konstituert RKM for møte i NA region 12 juni 
 
 

Rapport fra midlertidig kasserer:  
11 833,- på kontoutskrift legges ut på fb og sendt til sekretær på mail 
 

 

 



 

 
 
 

 

Valg av verv 
 
Kandidat for RKM fra Downtown Stavanger.  
Kandidaten ble enstemmig valgt inn. 
 
 

Saker  
 
1) Vil vi ha en buffer i regionen på 250 000, eller er det for mye? Sak fra regionen.  RKM 
henter info om dette og legger ut på fb siden. Så tar vi det videre til gruppene.  
 
2)Ønsker vi å splitte område? Saken kommer opp igjen, fordi det ikke var konsensus sist. 
Avstemning, saken er enstemmig avgjort, området skal ikke splittes, og saken er lagt død.  
 
3)Nye horisonter: skal området dekke reisen for GSR er til området, når gruppen ikke har råd 
til å sende GSR til området?  
 
Det var ikke konsensus i denne saken. Saken går derfor videre og blir tatt opp igjen på neste 
møte i OVSK. Det var to alternativer som pekte seg ut, og som GSR tar med til gruppene for å 
stemme over: 
 
A) ingen reiser for GSR er dekkes av området 
B) grupper som sliter kan søke om å få dekket reisen til en enkelt GSR 
 
Invitere grupper som er i utkanten til å delta på områdemøter på zoom.  

4) Workshop med FU: 
Skal vi flytte områdemøtet i september? Møtet i OVSK er siste helgen i september, og 
sammenfaller da med konventet i Oslo.  
Undersøke når FU kan. Det er konsensus om å flytte områdemøtet.  
Flytte det helgen før?  18. september blir neste områdemøte begynner 11:30 hvis vi er på 
zoom. 
 
 
Neste møte i OVSK begynner kl 12 ved fysisk møte i Haugesund, bestiller pizza på møtet, så 
folk får mat.  
 
Fysisk møte i Haugesund er planen, men evt zoom, ved korona.  
 
OR Stavanger ønsker hjelp til en ny fb side. Saken går videre til neste områdemøte da den 
som fremmer saken ikke er til stede. 
 
 
IKS 
Sekretær OVSK 
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