
Referat OMSK Zoom-møte 12.09.21

Møteplan: Neste møte blir: 14.11.21
Møtetid: 11:00 – 15:00

Kontonummer: 4202.51.36904

Innkalt: Kasserer, Sekretær, RKM, GSR NA Trondheim, 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.

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.
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● Forståelse av 9. konsept deles av Knut Tore.
Hvem vil dele sin forståelse av 10. konseptet på neste møte. Rachel deler på møte
14.11.21

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.
Ang. Byåsen Basic står det at det er sendt 2700 videre i strukturen, men det burde stått
1000.-
Manglet rapport fra OR Kordinator/Sekretær

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

3. 3.1. Økonomisk status:
NA OMSK Driftskonto: 7.627 kr
NA OMSK Konventkonto: 9.715  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
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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

5. Saker:

Ønsker gruppene at området skal bestå? Det må i så fall resultere at noen stiller som nominert
til verv eller observatør på neste OMSK møte 14.11.21 kl 11:00
På neste møte vil OR-Koordinator og sekretær fratre og da har vi kun en person som gjør
tjeneste i OMSK og en rusavhengig alene er i dårlig selskap og området vil i så fall
fryses/avsluttes.

SAK 1: Brønnøysund
Rachell og Per E følger opp denne i samarbeid med tidligere styremedlemmer

SAK 2: Oppdatering av vedtak logg i Regionen
GSR NA Trondheim, mener at vedtak logg viser at buffer i Regionen er satt til
125.000.- fra 2015 Siden 2019 er det mangelfullt i vedtaks loggen, eller så har det ikke
vært noen vedtak :) RKM tar dette med til Regionen.

SAK 3: Buffer på økonomi i Regionen
Det er enighet i området om at bufferen settes til 150.000.-

SAK 4: Facebook
Hva skal vi bruke Facebook til? Hva skal legges ut der?  Det er et område som ønsker
denne saken diskutert på nytt. OR Koordinator skriver noe om hva OR i OMSK tenker
rundt saken.

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)
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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.

6. Saker til OMSK fra/til Regionen.

Til Gruppene fra OMSK for sak fra Regionen:

Nominasjoner 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.

Vi har hatt en diskusjon ang, tonen vi har mot hverandre i OMSK og vi er enige om at
vi ønsker en kjærlig atmosfære på møtene våre, og det må være rom for kritiske
spørsmål. Vi må også ta inn over oss det er fryktfullt å ta opp en sensitiv sak.

11. Eventuelt og evaluering av møte.
FU inviteres til et møte i OMSK hvor gruppene kan delta for å styrke OMSK RKM tar

kontakt om at vi ønsker en workshop på zoom

Evaluering:
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Vi har vært flink til å se forskjellige ting og vi trenger mere service villighet og det er
gledelig å delta på disse møtene.
Dette har vært et kaotisk og godt møte.
Vi har gjort en god jobb på dette møtet og tatt noen viktige besluttninger.
Vi er flinke og det har vært et sundt møte og håndtert både lette og vanskelige saker på
en god måte.
Vi har fått snakket med hverandre i en god tone og det er vi glade for. Og er veldig
bekymret for OMSK vi kan ikke drive med bare 1 person..

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

Møtet avsluttes med Sinnsrobønnen i service-form.
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