
 

 
Presentasjonsrunde 
 
Leder       til stede 
Nestleder      til stede 
Sekretær      til stede 
Kasserer      til stede 
Varasekretær     - 
Varakasserer     -  
OMSK – Område Midt    RKM til stede 
ONSK – Område Nord    RKM til stede 
OSSK – Område Sør    representant til stede 
OVSK – Område Vest    RKM til stede 
OØSK – Område Øst    RKM og vara RKM til stede 
OØSKII – Område Øst 2    ikke til stede 
Delegat      til stede 
Varadelegat      til stede 
2. Varadelegat     - 
Fellesskapsutviklingskomiteen   leder til stede 
Litteraturkomiteen    leder til stede 
Kasserer Litteraturkomiteen   - 
Oversettelseskomiteen    leder og nestleder til stede  
Telefonkomiteen     leder til stede 
Webkomiteen     leder og nestleder til stede 
 
Kaffekoker      1 
Kandidater til valg     2 
Observatører     1 
 
 
 
 
 
 
 

Referat fra møte i NA Regionen Norge 

9. oktober 2021 



Stille stund for å minne oss på hvem vi tjener 
 
 
12 Tradisjoner 
 

- Ble lest. 
 
12 Konsepter 
 

- Ble lest. 
 
Visjonen for NA service 
 

- Ble lest. 
 
Post / Mail 
 

-   
 
Referat forrige møte 
 

- Ingen kommentarer.  
 
Godkjennelse av agenda 
 

- Godkjent, med en ekstra sak under eventuelt. 
- Sekretær og leder litteratur ble lagt til under valg, nestleder FU fjernet. 

 
 

RAPPORTER: 
 
Alle rapporter er å finne i  
Samledokument 10.21  

 
 
 
Spørsmål og svar: 
 

- Ingen kommentarer. 
 



 
VALG: 
 
C.  Sekretær      (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
 - ingen kandidater 
D.  Vara Sekretær     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 

- OMSK hadde en kandidat, denne kandidaten ble enstemmig valgt 
F.  Vara Kasserer     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
 - ONSK hadde en kandidat, denne kandidaten ble enstemmig valgt 
I. 2. Vara Delegat     (rusfri tid 4 år, varighet 2 år) 
 - ingen kandidater 
J. Leder Litteraturkomiteen    (rusfri tid 4 år, varighet 2 år) 
 - ingen kandidater 
K. Kasserer Litteraturkomiteen   (rusfri tid 4 år, varighet 2 år) 
 - ingen kandidater 
Q. Leder Servicekonferansen   (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
 - ingen kandidater 
R. Leder ECCNA     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
 - ingen kandidater 
S. OR koordinator     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
 - ingen kandidater 
T. OR koordinator     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
 - ingen kandidater 
 
 
 
NB! Regionen ønsker tjenestevillige! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAKER: 
 
 

1. Budsjett 2022 
 
Kommentarer: 
OSSK: Lurer på hvorfor det budsjetteres med et underskudd? 
Kasserer: Sånn har det vært i alle år, men poengterer at regnskapet går 
alltid i pluss. 
OSSK: Dette er ikke et tilfredsstillende svar. 
Delegat: Områdene rapporterer inn for lite til hvert budsjett. RKM’ene 
bør være mer observante på dette. 
OØSK: Kasserer bruker sin erfaring på dette, og det er opp til oss RKM’er 
å ha tillit til kasserer. 
OSSK: Område sør har ingen penger å sende videre. 
Kasserer: Det er om å gjøre å be gruppene i områdene å få sendt 
pengene videre, slik at vi kan ha et tall å strekke oss etter. 
FU: Bufferen til regionen burde vært med, da hadde budsjettet ikke vært 
i minus. 
Varadelegat: Budsjettet bør stå i minus hvis det er det som er realiteten. 
 
Beslutning: 
OMSK, ONSK og OØSK stemte for, OSSK stemte imot, OVSK stemte 
blankt. 
Godkjent. 
 
 

2. Justering av økonomisk buffer for NA Regionen Norge 
 
Kasserer mener at regionen ikke trenger bufferen på 250000,- og ønsker å 
nedjustere den til 150000,- 
 
Kommentarer: 
 
Beslutning: 
Godkjent. 

 
 
 



3. Ønske om å endre ordlyden i innledningskortene fra «rase» til f.eks. 
«etnisitet». 
(sak fra OVSK) 
 
Kommentarer: 
Leder: Dette er ikke en sak for regionen, den må i tilfelle til WSC. 
Delegatene tar det med videre dit det hører hjemme. 
 
Beslutning: 

 Delegatene tar det videre der det hører hjemme. 
 
 
4.  Sak om Facebook må opp igjen. 

(sak fra Telefonkomiteen) 
 
Kommentarer: 
Telefonkomiteen: Hva skal vi gjøre med siden? Skal vi bruke litt penger 
på å nå ut til nykommeren? Poste fra litteraturen vår? Ber om innspill til 
dette. 
Varadelegat: Ønsker at vi bruker litt penger på dette. 
Delegat: Tidligere brukte vi penger på reklame, vi bør bruke mer penger 
innenlands. 
OVSK: Synes det er en god ide å bruke penger på dette. 
OØSK: Vi bør synliggjøre oss. 
Sekretær: Har dere ressurser til dette? 
Telefon: Vi har én person til å gjøre dette, og ønsker å bruke penger på 
dette. 
ONSK: Hva med reklame på tv opp mot jul? Trikker? Buss? Vi er for 
usynlige. 
Oversettelse: Har vi ressurser, men mangler midler? Er det forventet at 
en OR-koordinator skal bygge opp dette? 
Sekretær: kan vi bruke bufferen til dette? Kan vi ha en ad-hoc komite til 
dette formålet? 
Kasserer: Vi har midler til dette, det står 477000,- på konto nå. 
Nestleder web: Det koster mye å reklamere, men å få navnet opp på 
søkemotorer på nett kan bli adskillig billigere. Vil undersøke dette. 
Delegat: Gjør det enkelt, bruk midler der det trengs. Det finnes 
muligheter hvis man sjekker. 
ONSK: Vi må forhandle med de kanalene der vi kan reklamere. 
Kasserer: Kan FU ha et PR-verv? 



FU: Vi kan sette det opp som et mål i fremdriftsplanen vår, kanskje et 
verv i FU. Kan uansett ikke love hvordan dette blir, men skal gjøre så godt 
vi kan. 
Telefon: Telefon og web sjekker ut kostnader rundt dette. 

 
Beslutning: 
Det ble enighet om at ONSK lager en konkret sak på dette og sender inn i 
forkant av neste regionsmøte. 
 
 

5. Delegatene ønsker å sitte ett år ekstra i vervene sine fordi WSC har blitt 
utsatt med ett år grunnet covid-19. 
Dette for å kunne fullføre syklusen før nye delegater tar over 
stafettpinnen. 
 
Kommentarer: 
Delegat: Grunnen er tingenes tilstand grunnet pandemien. Det har 
kommet forslag fra WSC om dette. Hvis ikke dette skjer så går delegat av 
i juni neste år. 
OMSK: Dere gjør en fabelaktig jobb, så vi stemmer for dette. 
ONSK: Enige. 
Varadelegat: Ønsker å gjøre en god jobb så ser at det er nyttig for meg å 
ha delegat med videre. 
Sekretær: Forandres syklusen i WSC? 
Varadelegat: Syklus skal stemmes over på neste WSC. 
OSSK: Område sør støtter ikke dette, ellers må retningslinjene korrigeres. 
Delegat: WSC sist ble avlyst pga pandemi. 
FU: Minner om at dette er blitt gjort tidligere. 
OØSK: Stemmer for. 
 
Beslutning: 
OMSK, ONSK og OØSK stemte for, OSSK stemt imot, OVSK stemte blankt. 
Videre til neste møte. 
 
 
 
 
 
 
 



6. Eventuelt: 
1. Sak om tillatelse til å lage lydfiler om tradisjonene. 

(sak fra FU, se saken i helhet på slutten av dette dokumentet) 
 
Denne saken skal opp på neste regionsmøte. 
 
 

2. Anskaffelse av utstyr til hybridmøtene. 
 
Denne saken skal opp på neste regionsmøte. 
 
 

3. Ønsker en avklaring fra regionen på hva FU skal bidra med. 
Fokuset er å bringe budskapet videre. Kanskje samle områdene til et 
felles OR-møte? 
(sak fra FU) 
 
Saken ble diskutert. 
Ansvaret ligger på RKM’ene å videreformidle hva FU kan tilby 
områdene.  
Denne saken skal ikke videre til neste møte. 
 
 

4. Hva kan vi gjøre for å få nykommere til våre møter? 
Hvordan når vi ut med NAs budskap? 
 
Det ble tatt en runde på hva områdene mener rundt dette. 
Gjennomgående inntrykket er at alle områdene i landet vårt sliter 
med tjenestevillighet. 
Eksempler på å kunne øke nysgjerrigheten og villigheten: 
Speak, samlinger, konventer.  
Fokus på at service er en del av programmet.  
Være mer proaktive for å ta med folk på NA-relaterte begivenheter. 
Mer synlighet. 
Involvere nykommeren og dele vår erfaring med service i NA. 
Mailingliste om hva som skjer her i landet. 
Og hvor er oldtimeren blitt av? Vi savner dere! 
Denne saken skal ikke videre til neste møte. 

 
 



Oversikt over tjenesteverv i NA Regionen Norge: 
 
  Verv Rusfri tid Varighet Valgt Ledig fra 

A Leder 4 års rusfri tid 2 års varighet Bjørnar 02.22  
B Nestleder 3 års rusfri tid 2 års varighet Lars Erik 06.24  
C Sekretær 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 
D Vara Sekretær 3 års rusfri tid 2 års varighet Rachel 10.23 
E Kasserer 4 års rusfri tid 2 års varighet Anders 02.23            
F Vara Kasserer 3 års rusfri tid 2 års varighet Tom 10.23 
G Delegat 5 års rusfri tid 2 års varighet Jonas 06.22 
H Vara Delegat 4 års rusfri tid 2 års varighet John Inge 10.22 
I 2. Vara Delegat 2 års rusfri tid 2 års varighet Ledig  
J Leder Litteratur 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 
K Kasserer Litteratur 4 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 
L Leder Web 3 års rusfri tid 2 års varighet Robert 02.22  
M Leder Telefon 3 års rusfri tid 2 års varighet Terje 10.22  
N Leder Oversettelse 3 års rusfri tid 2 års varighet Geir 06.22 
O Leder FU 3 års rusfri tid 2 års varighet Lena 02.23 
P Nestleder FU 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig  
Q Leder Servicekonf. 3 års rusfri tid ad-hoc Ledig 
R Leder ECCNA 3 års rusfri tid ad-hoc Ledig 
S OR koordinator 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 
T OR koordinator 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig 

 

Rød markering = ledige verv 
 
 
 
 
 
 
Neste møte i NA Regionen Norge er på zoom 12. februar 2022 kl. 11.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg til eventueltsak fra FU: 
Sak om tillatelse til å lage lydfiler om tradisjonene. 
 

 


