Referat fra områdemøte 08/01-21.
1)Presentasjonsrunde:
-RKM
-Kasserer
-GsR Porsgrunn
-Gsr skien
-Gsr Sandefjord
-Gsr Drammen
2) Lest konsepter og tradisjoner
3)Na Drammen tolker 1.konseptet. Na Porsgrunn tolker har sagt seg villig til å tolke 2.konsept
neste område møte.
4) Gjennomgang av status fra sist måned :
Budsjett godkjent med konsensus. Ingen flere saker.
5)Rapport fra administrative tjenester:
Leder: lest mail og hatt dialog med tidligere sekretær og laget dagsorden.
RKM: Lest referat fra regions møtet (9oktober).
Kasserer: Sendt rapport til leder og sekretær. Trenger en vara kasserer.
Ingen bidrar fra gruppene i desember.
Totalt på konto 31191kr. Midler som ikke blir benyttet går tilbake til område konto.
GSR Skien: Antall på møter 4-9 stk. 3stk på arbeidsmøte.
2542 kr på konto når husleie er betalt.
GSR Notodden: Antall på møte 4-13 stk. Sendt 2000 kr til området. 3400 kr på konto.
Handlet litteratur for 9000 kr sist måned.
Målet til Na Notodden er å sende 4800 kr i året til området vårt.
Mangler oppmøte fra institusjonen.
GSR BØ: Antall på møter er 10 stk. Vi har fortsatt zoom møter, men kikker på lokaler for å
komme i gang med fysiske møter.
Gruppen har tatt en selvransakelse på temaet:
Hvordan motivere til å gjøre service i strukturen våres.
Ok økonomi. Ingen utgifter grunnet møter på zoom. Alle verv besatt og god service villighet.
GSR Porsgrunn: Antall på møter 3-6 stk. 2 stk på arbeidsmøte. Økonomi 4000 kr på konto.
Gruppen har p.d.d ikke tilgang til konto da det er noe utfordringer med å få overført konto,
men det jobbes med saken. Husleie er betalt.
GSR Sandefjord : Antall på møte 5-15 stk. Vi har innleder på møtene, og det fungerer bra.
Husleie betalt. Ca 3000 kr på konto.
GSR Drammen: Antall på møter mellom 3-7 stk. Arbeidsmøte sist mnd ble avlyst grunnet
sykdom. Vi har noe utfordringer med å få medlemmene til å følge opp med service vervene
sine. Sliter litt med villighet. Gjerne de samme som tar verv, men gruppen er også i prosess
med å få gruppen opp og gå igjen etter pandemien og mye frafall av faste medlemmer.
8200 kr på saldo. Husleie (6mnd) på 7000 kr skal betales i februar.
6) Rapport fra underkomiteer: Ingen her nå
7) Trenger vi å ta en særskilt gruppe selvransakelse? Nei
8) Dagsorden godkjent
9)Saker på evt:
Vi trenger sekretær og kasserer. Legge ut zoom id link på hjemmesiden til området.
10) Saker til neste gang:
- Snakke litt om hvordan gruppene kan komme i gang igjen etter
utfordringer og konsekvenser pga pandemien.

-

Sak fra regionen som var på dagsorden angå om gruppene ønsker en podcast om
tradisjonene , samt ressurspersoner til å delta, går videre på dagsorden til neste område
møte.
11) Gjennomgang av ledige verv: Ingen villige.
12) Kunngjøringer og hilsninger: ingen
NESTE OMRÅDE MØTE LØRDAG 5 FEBRUAR. MØTE FOREGÅR PÅ ZOOM.

