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Sak: kort fortalt ønsker vi å benytte oss av medlemmer fra ressurslisten til å lage lydfiler som legges 
på nanorge.org ang tradisjonene og konsepene. 

 

Hei alle sammen.  

FU har nå blitt en komite bestående av Leder, nestleder, kasserer, vara kasserer, sekretær, vara 
sekretær, ressursansvarlig og vara ressursansvarlig. (vara kasserer og vara sekretær er pr i dag 
ledige). Vi har møter på zoom siste mandag hver mnd kl 18. Regionens konto brukes til alt vi gjør på 
nett. 

Vi har jobbet mye med å klargjøre workshops til Zoom bruk. Vi har også nye retningslinjer da vi er 
blitt en komite bestående av flere enn 2 personer. Vi er en gjeng fra flere områder som samarbeider 
godt og stiller opp der felleskapet vårt ønsker oss. Vi lærer sammen og består av medlemmer med 
ulik og bred kompetanse. Denne perioden bestemte vi oss sammen for å holde service dag på zoom, 
da det ikke ble ett område øst konvent.  Vi har holdt noen workshops på nett og andre morsomheter. 
Grunnet korona har vi ikke reist denne perioden. Men vi er klare for å delta på læredagen i område 
øst, sammen som en komite. Vi ser nytten av jevnlig opplæring.   

Fremdriftsplanen vil sendes ut fortløpende til regionen og legges på FU siden-Nanorge.org ved 
endringer.Slik kan gruppene, områdene og regionen følge med på hvor vi er og til hvilken tid. Dette 
vil bidra til at man kan sette av datoer der det er ønskelig at FU bidrar. Samt delta og være til stede. 
Alt vi har gjort og kommer til å gjøre, ligger i fremdriftsplanen vår.  Denne er å finne på nanorge.org 
Det vil bli for mange sider å legge ved i samledokumentet, så vi ber medlemmer om å lese der. Kom 
gjerne med tilbakemeldinger og spørsmål. 

Det er ønskelig at RKMer informerer områdene og gruppene sine om at vi er i behov av ressurs 
medlemmer. Egen flyer på dette finnes på nanorge.org 

Vi har fått FU på nett klar. Her vil dere finne all informasjon om oss. Lydfiler lages og legges ut 
underveis. Referater og workshops legges jevnlig ut. Dette gjøres da det kan være nyttig å hente de 
fra nettet slik at det kan gis videre. FU leder bidrar med opplæring underveis, eller er tilgjengelig for 
spørsmål når det måtte være behov. 

 

Ikt Lena Leder FU 


