Fellesskapsutvikling
NA Norge
Dagsorden – FU komitemøte
Sted:
Dato:
Tid:
Innkalt:

Zoom – Id: 841 1207 4972 – Passord: 1953
25.10.2021
18:00 – 20:00
Leder, Kasserer, Ressursansvarlig, Vara ressursansvarlig Sekretær

Forfall:
Til stede:

Ressursansvarlig syk.
Leder, Kasserer, 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.
 To punkter til selvransakelse:
1. Hvordan er atmosfæren på Komitemøtene?
Lett og fin, alvorlig oppgave med humor.
Behagelig, lette å ta ordet og har følelsen av å bli lyttet på:
Føler seg inkludert og fått den hjelpa som behøves.
Takhøyde.
Inkluderende og pliktoppfyllende.
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2. Arbeider vi etter «Prinsipper foran personligheter» eller omvendt?
Enighet om at vi setter prinsipper foran personligheten.



Rapportering:

Leder:
Kasserer:
Ressursansvarlig:
Sekretær:

Deltatt på regions møte. Snakket med medlemmer av komiteen.
Deltatt på workshop 30/9, 5+6 tradisjon. Ingen bevegelser så langt på
konto pr. 21/10.
Ingenting å rapportere.
Gjort ordinære sekretæroppgaver. Fungerte som host på workshop 30/9
(5-6 tradisjon).

Kommentarer til rapportene:
- Ressurslista bør ligge klar til neste møte.
 Valg:
VERV
RUSFRITID
VARIGHET
Leder
3 år
2 år – valgt feb.2021
Nestleder
3 år
2 år – ledig
Kasserer
3 år
2 år – valgt mars 2021
Vara kasserer
3 år
2 år – ledig
Sekretær
3 år
2 år – valgt mars 2021
Vara sekretær
2 år
2 år – ledig
Ressursansvarlig
3 år
2 år – valgt mars 2021
Vara ressursansvarlig
2 år
2 år – valgt juli 2021
Leder velges av Regionmøte. Alle andre velges inn på komitemøte.
Ingen nominerte til ledige verv.

MEDLEM
Lena
Berit
Lars Arne
Lykkelise
Frank

 Nye Oppgaver
o Læredag område øst 13. november.
o
o

OMSK ønsker en workshop på zoom der vi prøver å inspirere og ufarliggjøre service.
Workshop på neste Regionsmøte (12.02.22)

Saker
 15/21 - Læredag i Oslo
Leder holder workshop. Har med seg ressursansvarlig på denne. Ellers deltar alle fra komiteen
hele dagen. Vi skal holde workshop; hvordan tiltrekke medlemmer til service.
Leder venter på mer informasjon.
Leder holder workshop sammen med ressursansvarlig. Resten av FU-komiteen deltar.

 24/21 - Redigering av workshops.
Leder/nestleder og sekretær gir tilbakemelding på arbeidet.
Jobber videre med saken. En pågående prosess hvor hver presentasjon/workshop
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forbedres.
Kommentarer:

Tidsbruken er viktig. Viktig også at tiden holdes.
Hvor relevant er det å dele svarene i ettertid? Siden vi er en
fellesskapsutviklingskomite må vi dele svarene/diskusjonene med
resten av NA.

 25/21 - Idemyldring på hvordan lage presentasjoner digitalt som fenger og gir inspirasjon til
service.
o Ha så lite tekst som mulig, heller at den som presenterer fyller ut det som står på
presentasjonene.
o Krever mer av oss som skal holde Workshopene, krever mer opplæring.

 26/21 - Rapport fra Regionmøte.
Regionmøte ble avholdt 09.10.21. Leder referer derfra. Ingen saker som angår FU. Budsjettet
godkjent.
Leder refererte fra møtet.
 06/21 - Base over de 12 tradisjoner på service-siden vår.
Saken ble dessverre ikke behandlet på Regionsmøtet men vil komme opp på neste Regionsmøte.
 27/21 - Kjøpe inn t-skjorter og genser til medlemmene av FU.
Mail adressa vår på ryggen og NA logo foran og gjør service- det virker. Da kan vi synliggjøre oss
på konventer, treff og møter.
o Enighet om at vi skal kjøpe både t-skjorte og gensere.
o Farge NA-blå med hvit skrift
o På ryggen har vi kun mailadresse
o På front blir det NA-logo og teksten: “Gjør service – det virker”
o Leder og sekretær undersøker pris med mer til neste komité møte

Eventuelt:
 Generell diskusjon om NA som helhet.
Avslutter møtet med sinnsrobønnen.
Neste møte: 29.11.2021 kl. 18:00

FU-komitéens punkter selvransakelse:
1.
2.
3.
4.

Hvordan er atmosfæren på Komitemøtene?
Arbeider vi etter «Prinsipper foran personligheter» eller omvendt?
Følger betrodde tjenere opp vervene sine?
Er FU-komiteen tiltrekkende for nye medlemmer?
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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?

