
OR-komitèmøte 13.09.21 

 5 stykker )l stede: ( 5 rusavhengige )lstede) 

1. Velkommen 
2. Presentasjonsrunde 
3. 12 tradisjoner lest. 12 konsepter lest. Visjonen for service lest.  
4. Referat fra forrige OR-møte lest og godkjent. 
5. Dagsorden godkjent.  
6. Valg – komiteen – paneler: 

Verv i komité Varighet

Rusfri 
)d for 
verv Navn SiMer )l: Merknader

Leder 1 år 3 år Espen Feb - 21 Avtroppende

Nestleder 1 år 2 år Ledig Ingen villige

Kasserer 1 år 3 år Jan Mars - 22

Vara-kasserer 1 år 2 år Ledig Ingen villige

Sekretær 1 år 2 år Sigbjørn Des - 21

Vara-sekretær 1 år 1 år Ledig Ingen villige

LiMeraturansvarlig 1 år 2 år Julia  August 
22 

Ingen villige 

Vara-
liMeraturansvarlig

1 år 2 år Ledig Ingen villige

Panelkoordinator 1 år 3 år Ledig Ingen villige

Vara-
Panelkoordinator

1 år 2 år Ledig Ingen villige

Nøkkelansvarlig/ 
kaffekoker

6 mnd. 1 år Ledig Ingen villige

Paneler
Varig
het

Rusf
ri )d 
for 
verv Navn

SiMer 
)l: Merknader



Aker - PL 1 år 2 år Espen Aug -20 Annen hver 
)rsdag, 
oddetallsuker

Aker - VPL 1 år 1 år

IR Ahus - PL 1 år 2 år Jan 
Pahle

Sep - 
22

IR Ahus - VPL 1 år 1 år Jan Mar 
-22

Halden Fengsel - PL 1 år 2 år Bjørn Sep-20 Hver torsdag

Halden Fengsel - VPL 1 år 1 år Ledig

Hamar Fengsel - PL 1 år 2 år Kristoph
er

Juni -22 Hver lørdag

Hamar Fengsel - VPL 1 år 1 år Inge Juni- 22

Trasopp - PL 1 år 2 år Trond Juni -22 En lørdag i 
mnd

Trasopp - VPL 1 år 1 år

Ravneberget - PL 1 år 2 år Monica Aug. - 
22

Ravneberget - VPL 1 år 1 år Ledig

Sanderud - PL 1 år 2 år Patrick Aug - 
22

Hver 3.torsdag

Sanderud - VPL 1 år 1 år Tore Aug. - 
22

Ullersmo Fengsel - PL 1 år 2 år Sigbjørn Juni - 
22

Ullersmo Fengsel - VPL 1 år 1 år Ledig 

Moss sykehus –PL 1 år 2 år Glenn Aug. 22 Onsdag 
annenhver 
mnd.

Moss sykehus –VPL 1 år 1 år Ledig

A-senteret -PL 1 år 2 år Frank Mai 20 Hver 3. mnd

A-senteret - VPL 1 år 1 år Ledig

Eidsberg fengsel - PL 1 år 2 år Ledig

Eidsberg – VPL 1 år 1 år Ledig

Incognito – PL klinikk 1 år 2 år Aksel Okt 20 Hver 3. mnd



1. Rapport fra betrodde tjenere 
• Leder: Laget agenda og sendt ut til web og komite.  
• Sekretær: Sendt ut referat og agenda  
• Kasserer: Det har vært lite aktivitet på kontoen i august/september 

Det har blitt utbetalt 420,-kr i denne perioden 
Det står nå 62.104,-kr på OR kontoen 

8. Rapport fra paneler: 
• Ahus:  
• Jeg er foreløpig varapanelleder for AHUS 

Bjørn Daniel er ferdig med vervet sitt , og jeg stiller meg tilgjengelig 
for vervet som panelleder på AHUS. 
Vi var 3 stk på AHUS sist søndag 29/8. 
Det var ingen som ønsket møte den dagen , så vi overleverte NA trykksaker 
og satser på å komme sterkere tilbake. 
Det var visstnok endel som var på perm. 
Det er ønskelig fra vår side å ALLTID få lov til å komme opp i lokalene i tilfelle 
det er noen som ombestemmer seg og har lyst på en prat. 
Dette fikk vi ikke til denne gangen , da vi ikke fikk komme opp. 
Mvh Jan Varapanelleder AHU 

• Aker:  
• Trasopp:  

Jeg (Trond) var på Trasopp 9.september, med meg var Kristian og 
Michael.  
 
Det var åtte fra Trasopp tilstede.  
 
Vi begynte kl.18 00 med å lese info om NA som organisasjon, to 
innledningskort og tok en stille før Michael delte om sin vei. 
Etterfulgt av spørsmål og svar så delte Kristian om sin erfaring i 
NA.  
Etterfulgt av flere spørsmål og svar. 
 
Vi rundet av 19 00 med sinnsrobønnen i vi form. 
 
Tusen takk for villigheten Kristian og Michael, tusen takk for 
tilliten.

Jeg (Trond) var på Trasopp 26.august med Camilla og Jan. 
 
Det var ca.20 fra Trasopp tilstede.  
 
Leste om NA som organisasjon, to innledningskort og tok en stille 
stund før  
Jan delte sin historie.  

Incognito – VPL klinikk 1 år 1 år Robert Jan 21

Gjøvik Fengsel - PL 1 år 2 år Erna Nov 21

Gjøvik fengsel – VPL 1 år 1 år Henning Nov 21



Så delte Camilla sin og den siste tiden hadde vi spørsmål og svar. 
 
Vi avsluttet møtet med sinnsrobønnen klokka sju. 
 
Takk for tilliten og tusen takk Camilla og Jan for villigheten.

Jeg (Trond) var på Trasopp torsdag 12.august, med meg var Gro og 
Nicolai.  
 
Det var 17 personer fra Trasopp tilstede. 
 
Vi begynte informasjonsmøtet kl.18 00 ved å lese info om NA som 
organisasjon, tre innledningskort og tok en stille stund før Gro 
delte sin  
historie.  
Så delte Nicolai sin og det siste kvarteret ble brukt til spørsmål og 
svar.  
Så avsluttet vi med sinnsrobønnen.  
 
Takk for tilliten, takk til Gro og Nicolai for villigheten.

• Sannerud: 
Patrick og Tore var på Sannerud 02. sepptember for første gang  siden mars i <or. 2 oppmø=e 
pluss en ansa=.  

Tore informerte om NA, og Patrick delte sine erfaringer.  

Kommer Cl å holde møter hver 3. torsdag fremover med en mann og en kvinne om det lar seg 
gjøre.  

• A senteret: 
Frank (leder) har ta= kontakt med bymisjonen. De har vært veldig avstengt under 
pandemien. E=er mange forsøk fikk kontakt. Fikk beskjed om at det skulle holdes et møte 
neste uke om plan for møter. Frank foreslo at NA og AA får komme og holde møter på hver 
sine dager. Det legges opp Cl at det skal holdes møter hver 5. uke ut ifra den innleggelses 
historien som antydes for brukerne.  

9. Gamle saker:   

Fungerer komitéen som ønskelig? Er det et ønske fra Område øst at vi fortsetter med 
komitéarbeidet? 

Vi venter fremdeles på et forslag til info-skriv fra leder FU som vi kan sende ut til 
gruppene via GSR’er. 

Alle oppfordres til å snakke med andre NA medlemmer for å forsøke og overtale flere 
til å komme å ta på seg verv. Spesielt viktig er det å få ledervervet besatt, da helst av 
noen med god erfaring med NA service som kan fortsette med å bygge opp komiteen.  



Det vil bli holdt workshop med tema OR på læredag den 13. November. Best at flest 
mulig fra OR drar dit for å delta på det.  

Julia lager en gruppe for OR i messenger slik at det skal bli enklere å rapportere og 
holde seg oppdatert.  

10. Nye saker: 

11. Eventuelt 
konventkomiteen har en forespørsel om vi kan bruke OR presentasjonsmateriale for å 
henvende seg til de man skal leie lokaler av, for å si noe om hva NA er.  

Julia tar kontakt med Kristian for å få materiale og sende til konventkomiteen.  

Møtet avsluttet med sinnsrobønnen. 

Neste møte er 11.10.21 kl. 19 på Zoom som utgangspunkt. Det blir informert nærmere i 
)lfelle deMe blir et fysisk møte.  

ZOOM id.: 592-751-9366 
Passord: service 

IKS Sigbjørn  

Adresser: 

Leder OR: or@naoosk.org 

Sekretær OR: orsekretar@naoosk.org 

Panelkoordinator: orkoordinator@naoosk.org  

Kasserer: orkasserer@naoosk.org 
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