
   

  

  

REFERAT fra fysisk møte for OVSK – 27. November 2021 

Sted: Fast lokale i Haugesund 

  
  

  
Ledige verv i OVSK:      Rusfri tid 
Nestleder        1 års rusfri tid    

Kasserer        2 års rusfri tid      

Vara kasserer                               2 års rusfri tid  

Vara RKM         1 års rusfri tid 

OR ledere                                    1 års rusfri tid 

Aktivitetskomite leder                1 års rusfri tid 

 

Tjenesteperioden for betrodde tjenere, i NA`s Område Vest Service Komite er 1 år. 

NB! Området trenger tjenestevillige! 

 

Ledige verv i Regionen:      
Sekretær       (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 

2. Vara delegat       (rusfri tid 2 år, varighet 2 år) 

Leder Litteratur      (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 

Kasserer litteratur       (rusfri tid 4 år, varighet 2 år) 

Nestleder Fellesskapsutvikling     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 

Leder servicekonferansen     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 

Leder ECCNA       (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 

OR Koordinator      (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 

OR Koordinator      (rusfri tid 3 år, varighet 2 år)  

 

Varighet for alle vervene i NA’s Regionservicekomite Norge er 2 år, med mulighet for 

gjenvalg 

NB! Regionen ønsker tjenestevillige! 

 

Møtet startet med en stille stund hvor vi tenker på de vi tjener. 

 

Tilstede:  
Leder OVSK  

Sekretær OVSK  

GSR Keep it Simpel  

GSR Downtown 

GSR Back to Basic 

GSR Nye Horisonter 

Kasserer OVSK 

Sekretær OR-komite Stavanger 

Tre stk observatører  

 

Konsept 11 ble lest i sin helhet. 

Det var en gruppesaksransakelse konsept 11 med fokus på hvorfor 7. tradisjon er viktig. 



   

  

RAPPORTER 

 

Keep it simple 
De har tidligere trukket seg ut men gruppesamvittigheten har gjort at de ønsker å bli en del av 

område igjen. 

De sliter med å opprette Vipps-konto når de ikke har vært en del av en organisasjon. 

10-20stk oppmøte. 

De har hatt en god del selvransakelser (arbeidssheet med spm) på gruppesaksmøtene, og de 

har fått mye ut av det. 

 

Back2Basic 
Vi har hatt møter tre dager i uka i år, onsdager, fredager og lørdager, på de to sistnevnte har 

det vært lunsj møter (kl tolv) frem til nå nylig. Vi har opplevd en progressiv redusert 

popularitet på alle møtene bortsett fra Fredagsmøtet hvor vi har hatt en økning i antall 

deltakere. Ut fra det det og en manglende servicevillighet til onsdagsmøtet som var kl 19 på 

kveldene så har vi besluttet å legge ned det ene møtet midt i uka. Web komiteen ble informert 

i forkant av avviklingen. Vi har også diskutert innad i gruppen å skifte både navn og 

profileringsfokus på gruppa, for å kunne stå bedre til tjeneste for de rusavhengige som ønsker 

tilfriskning. Back2Basic gruppen har kun to saker til området 

 

 

1. Vi i Back2Basic ønsker, i all ærbødighet, å søke om økonomisk støtte fra området til 

litt litteratur og bla. hvite nøkkelringer. Bakgrunnen for dette er at vi har hatt mye 

mindre 7.tradisjonsmidler i vår kasse. Vi er meget usikre på hva de faktiske årsakene 

til akkurat dette er på nåværende tidspunktet. 

2. Vi ønsker samtidig å lufte opp til de andre gruppene i området, om hva dere tenker om 

muligheten til å komme sammen om å tromme sammen en eller annen form for NA-

dag, NA-fest eller noe lignende. Vi i gruppa vår har oppfanget en økende interesse for 

å få samlet sammen til noe i nærheten av vårt område. 

 

Nye Horisonters rapport til område vest 
Det er ca 8 personer tilstede på møtene. Det har kommet nykommere. Det er veldig god 

stemning i gruppa og en atmosfære av tilfriskning. 

Vår økonomi er god, 6300 kr på konto, og 500 går til området hver mnd. 

Det er mange av medlemmene som har travle liv om dagen, så vi må fordele service utover i 

mnd. for å få det til å gå opp. 

Det er ingenting å rapportere fra Or-komite, den er ikke oppe og går nå.  

Det er ingen nye saker til området fra Nye Horisonter og vi har ingen nye kandidater til verv i 

området. 

Nye Horisonter`s GSR går av i januar 2022, etter nesten 2 år som GSR. Det er ikke kommet på 

plass ny GSR eller Vara GSR ennå.  

Det vil bli booket møtelokaler for fysiske områdemøter i Haugesund for hele 2022.  

 

Downtown Rapport November 
Åpne møter - har vært 10-20 personer og er god stemning i gruppen. Noen nykommere og en 

solid gjeng av erfarne medlemmer.  

Vi er midlertidig tilknyttet Alarm sine lokaler håper å kunne flytte tilbake til endringshuset i 

januar. 



   

  

Økonomi er god, 5291-, Handlet litteratur for 3000-, Gruppen har bestemt å sende inn alt over 

3000-, til OVSK for å redusere pengebeholdningen. 

Ingen saker å melde inn. Ingen saker i gruppen. 

Prøve å øke interessen ved å få med observatører på område møtene. 

 

 

 

RAPPORTER UNDERKOMITEER 

 

OR Stavanger 
OR-komiteen i Stavanger har vært noe inaktiv i år i forhold til de aktivitetene vi hadde i fjor. 

Vi hadde et servicemøte i september. Det har meldt seg inn to nye medlemmer inn i OR-

tjeneste i år, som ønsker å være med å bidra til stand/telt-service. Vi holder stand annenhver 

uke. Ett medlem i OR-komiteen (tidligere OR-leder) står ansvarlig for gjennomføring av dette 

i samarbeid med sekretær som har sendt inn søknader om løyve fra Stavanger kommune. Vi 

avventer fortsatt svar på dette fra vår kommunekontakt. 

Nylig innvalgt sekretær tar over for verv som gikk ut i januar. Ledervervet står ledig. 

 

IKT (sekretær Stavanger OR-komite) 

 

RAPPORTER OVSK 

 

Rapport fra kasserer OVSK 
 Økonomi 16478,79,- på konto 

 

Til orientering 

Sak om at bufferen til region skulle senkes fra 250 000,- ned til 150 000,- er blitt vedtatt ved 

forrige regionsmøte. 

 

Nå som det nærmer seg slutten av året og det er siste møtet i år så: 

Er det lite penger inn og mindre penger ut på OVSK sin bankkonto. 

For å følge vedtektene så sendes derfor 50% av saldo ved årsskiftet (pr 01.01.2022) ut til 

region. 

 

OVSK har tidligere hatt fysisk møte og Zoom-møte annenhver gang. Dette har gjort at OVSK 

har spart penger. Det ble drøftet om det skal fortsette slik og det ble vedtatt at: 

 Konsensus på at kasserer eller leder i OVSK oppretter egen Zoom-konto for å fortsette 

å spare penger 

 

Valg av betrodde tjenere: 
Ingen villige fra gruppene 

 

 

 



   

  

SAKER 

 

Sak fra region 

 

RKM ikke tilstede, leder leser sak fra region. 

 

Sak1: 
FU ber om tillatelse til å lage lydfiler av NA’s tolv tradisjoner. Tradisjonene kan være 

vanskelig for oss å forstå. Derfor forslag om å lage podcast av de tolv tradisjoner som foreslås 

å legges ut på nanorge.org. FU trenger hjelp fra hele NA-Norge til å danne 12 paneler med 

totalt 40-50 deltakere. Hvert panel vil bestå av 4-5 deltakere og hvert panel vil få tildelt hver 

sin tradisjon. Panelene møtes til en 45 minutters sesjon (1 panel - 1 sesjon) på Zoom hvor en 

har ansvaret for en kort innledning så reflekterer panelet over tradisjonen. 

 

Deltakerne trenger ikke være eksperter, men det anbefales at man har kjennskap til 

tradisjonene. Panelet skal være mangfoldig og møtene vil holdes på Zoom. Dette skal ikke 

være en fasit, men skal heller fungere mer som en rettledning. 

 

 

1. Ønsker gruppene i Norge at vi gjennomfør prosjektet? 

2. Hvis ja: 

 

a. Ber vi gruppene sende oss liste på ressurspersoner som ønsker å delta. 

Områdene samler listene og videresender til FU. 

  

b. Hvor på vår hjemmeside bør podcastene ligge? 

 

GSR tar med dette opp i gruppene. 

 

Saker fra gruppene 

 

Sak2: 
Back2Basic Stavanger ønsker å støtte økonomisk til litteratur, nøkkelringer og hefter m.m. 

grunnet lite inntekt fra 7.tradisjon. Det kommer en del nykommere, spesielt på fredager. Det er 

derfor greit å ha nøkkelringer og litteratur tilgjengelig. 

 

Forslag: stemme om område skal støtte eller ikke 

 Tre av tre GSR til stede stemmer FOR 

 

Alternativ 1: Back2Basic lager en oversikt, bestiller og sender liste til område og område 

betaler. 

Alternativ 2: Sette over penger på en konto tilhørende Back2Basic så de kan bestille og betale 

selv. 

 

Det blir vedtatt at OVSK støtter Back2Basic basert på Alternativ 1. 



   

  

 

Sak3: 
Back to Basic har et forslag om å lage en NA-fest i Stavanger etter to år med lite NA-relaterte 

tilstelninger. Formålet er tiltrekning. Åpen for at arrangementet kan være andre steder enn i 

Stavanger 

 

Back2Basic blir bedt om å lage et budsjett og gjøre eventet mer konkret enn en “NA-fest” og 

komme tilbake til området i januar igjen. 

 

Sak4: 
Serviceevent/servicekonvent: 

Bergen, Clean Kokos, har tatt tak i saken. Et serviceeventkommitemøte har vært holdt i 

Bergen og en liten komite er dannet. Flere verv er ledige. Lokale er skaffet i Bergen i slutten 

av februar, men ingenting er skrevet i stein før resten av område er informert og inkludert. 

Alle i området er inkludert og det er ønskelig at service og verv blir fordelt i både Stavanger 

og Haugesund - ikke bare av NA-medlemmer i Bergen.  

 

Serviceevent-komiteen bes om å komme med mer konkret til neste områdemøte. 

 

GSR tar dette med opp til gruppene. 

 

 

 

 

Neste møte i OVSK er 29. januar klokken 12:00 på Zoom 

 

 

 

 

 

I kjærlig tjeneste  

Sekretær OVSK 

 

  


