
 

 

Fellesskapsutvikling 
NA Norge 

 

Dagsorden – FU komitemøte 
 

Sted: Zoom – Id: 841 1207 4972 – Passord: 1953 
Dato: 27.09.2021 
Tid: 18:00 – 20:00 
Innkalt: 
 

Leder, Nestleder, Kasserer, Ressursansvarlig, Vara ressursansvarlig 
Sekretær 

Forfall: Kasserer melder forfall grunnet jobb. 
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. - Tradisjonene lest. 
 

 Lese konseptene. - Konseptene lest. 
 

 Rapportering: 
 

Leder: (rapportern var vekk så skriver inn det jeg husker). Vært i kontakt med 
medlemmene i komiteen. Svart på mailer. Klargjort og hold workshops. 
Sett over budsjettet til regionen. Rapport til region laget og sendt. 
Avventer mail fra område midt som trenger hjelp. Sendt ut flyere. 
Kontaktet tidligere leder. Avlevert minnepenn for å innhente all FU 
materiale som finnes i Norge.  

Kasserer: Godkjent utbetaling kr. 1502.- (Læredag Oslo for sekretær). Deltatt på 
workshop 11/9. Har sendt budsjett til Regionen. 
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Ressursansvarlig: Deltatt på workshop med Område Vest og på FU-dagen på zoom. Fått 
hjelp av sekretær til å komme i gang med Office, skal jobbe med Excel 
framover. Bidratt med noe korrektur-lesing av Power Pointer. 

Sekretær: Har gjort ordinære sekretæroppgaver etter forrige møte. Hjulpet til med 
presentasjoner i forbindelse med workshop og arrangement i september. 
Deltatt på workshop 11. og 18. både som Host og ordinær deltaker. 
Hjulpet Ressursansvarlig med ressursbase i Excel-fil. Laget flyere. Sendt 
inn sak til regionen. 

 
 

 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 5. & 6. tradisjon 30.09.21 
o 9 oktober Regionsmøte 
o Læredag område øst 13. november.   
o OMSK ønsker en workshop på zoom der vi prøver å inspirere og ufarliggjøre service. 
o  

 

Saker 

 
 15/21 - Læredag i Oslo 

 Leder holder workshop. Har med seg ressursansvarlig på denne. Ellers deltar alle fra komiteen 
hele dagen. 
Leder venter på mer informasjon. 
Vi skal holde workshop; hvordan tiltrekke medlemmer til service. 
 

 19/21 - Selvransakelse i FU 
Enighet om at vi skal ha selvransakelse på våre møter. Det legges fram forslag på en liste med 12 
punkter. Vi må enes om punktene og om hvor mange punkter på hvert møte. Det forutsettes at 
listen rulleres fra møte til møte. 
Vedtatt å bruke fremlagte liste over selvransakelse. 
Vi tar to på hvert møte, starter på 1. 
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 22/21 - “Ferdigstillelse” av FU service-side 
Det er fortsatt et par punkter som ikke er “ferdige” på servicesiden vår; Workshop og 
Ressursbase. 
Har lagt ut workshopen fra OVSK med spørsmål, legger ut presentasjonen fra FU 
arrangementet 25.09. (Servicestrukturen). Legger ut workshopene etter hvert som de 
avholdes.  
Ressursbase er grei. 
 

 23/21 - Hvordan holde workshop videre. 
Vi bør ikke dele inn i grupper hvis vi er under 6 deltakere (unntatt FU) på workshoper. De som 
holder workshoper på zoom må klare og være løsningsorienterte og improvisere. De må være 
trygge på at de ikke gir ut feilinformasjon. Er de usikre må de be om hjelp. Vi SKAL alltid være 2 
når vi holder workshoper, men vi kan benytte oss av ressursene innad i gruppene som ber oss. 
Kan det være mulighet for å ha en egen bolk på ressurslisten som heter host? Og en egen bolk til 
OI oppdrag (vi er pålagt og hjelpe til i henhold til regionens retningslinjer). 
Ressursansvarlig m/vara sørger for at Host og OI kommer på ressurslisten. 
 

 Saker til neste gang 
Redigering av workshops. Leder/nestleder og sekretær ser på det frem til neste mnd. 
 

Eventuelt: 

 Hvordan lage presentasjoner (digitalt) som fenger og gir inspirasjon til service.  
Vi tenker på det til neste møte. 
 

Avslutter møtet med sinnsrobønnen. 

Neste møte: 25.10.2021 kl. 18:00 

 

Forslag til punkter i vår selvransakelse: 

1. Hvordan er atmosfæren på Komitemøtene? 
2. Arbeider vi etter «Prinsipper foran personligheter» eller omvendt? 
3. Følger betrodde tjenere opp vervene sine? 
4. Er FU-komiteen tiltrekkende for nye medlemmer? 
5. Følger vi de tolv tradisjoner og de tolv konsepter for NA service i våre 

beslutningsprosesser? 
6. Bruker vi NAs midler på en fornuftig måte? 
7. Er vi flinke til å følge opp og hjelpe hverandre i komiteen? 
8. Hva mer kan gjøres for å bringe budskapet om service videre? 
9. Er vi tjenende, ikke styrende i vårt arbeid? 
10. Bruker vi nok tid på service i FU-komiteen? 
11. Praktiserer vi prinsippet tiltrekning fremfor fremheving i vår service? 
12. Lar vi alle i komiteen delta fullt ut i våre beslutningsprosesser? 
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