
 

 
 

  

 

 
 

DAGSORDEN OØSK – 5.mars 2022 
 

a) VALG I OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ 

 

1.Nestleder 1år rusfritid 1år varighet 
2.Vara sekretær OØSK     1års rusfri tid          1 års varighet 
3. leder konventkomiteen             2år rusfritid                1år varighet 
4. leder OR                                   2år rusfritid                1år varighet 
5. Leder læredag                           2år rusfri tid              varighet adhoc 
6. Kaffekoker                                6 mnd rusfri tid         3 mnd varighet
   
 
  

Alle verv unntatt kaffekoker har mulighet for gjenvalg inntil 1 år 
 

 
• Leder OØSK,              nov.2022 
• Nestleder OØSK,        ledig 
• Sekretær,                     april 2022 
• Vara sekretær,             ledig 
• Kasserer,                     mai 2022 
• Vara kasserer,             mai 2022 
• RKM,                          okt 2022 
• Vara RKM                  okt 2022 
• Leder OR                    ledig 
• Leder læredag,            adhoc 
• Leder konventkomite, til konventet er holdt 

     Kaffekoker                      ledig  

• Velkommen
• Presentasjonsrunde
• Stille stund

• Tradisjoner
• Post
• Godkjenne dagsorden
• Konsept 12

• Spørsmål / kommentar 
til forrige referat

• Rapporteringer

Bjørn Daniel Hayes
Følg opp: ￼



 

 
 

       Zoomhost                       mars 2022 
 
 
 
 
 

a) NOMINERING TIL VERV I NA REGIONEN NORGE:
   

1) leder                                     4år rusfri tid  
2) varasekretær                         3år rusfri tid 
3) 2. Vara Delegat                          2år Rusfri tid  
4) Kasserer Litteraturkomiteen      4år Rusfri tid 
5) Leder ECCNA                           3år Rusfri tid  
6) OR koordinator                          3år Rusfri tid   
7) OR koordinator                          3år Rusfri tid  

Verv i regionen har en varighet på 2 år  

 
b) SAKER TIL ELLER FRA NA REGION NORGE 
 
 
Sak 1: Delegat ønsker input fra områdene om sakene til World Service Conference (WSC) 2022.  
#1 Fra: World Board 
Delegatene som er tilstede på det virtuelle WSC 2022, fungerer som tillitsmenn 
 i henhold til  suspensjonen av artikkel 5, seksjon 3 i FIPTs operasjonelle regler, 
 mens vi tar en beslutning om fremtiden. Denne suspensjonen utløper i slutten av WSC i 2023 
  
  
#2 Fra World Board 
Å utvide vilkårene for at WSC-valgte stillinger for de to Human Resource 
 Panelmedlemmer og en WSC Cofacilitator skal foreløpig utløpe i 2022 til 2023 
  
  
#3 Fra World Board 
Å forlenge vilkårene for de tre WSC-valgte vervene i verdensstyret 
 foreløpig satt til å utløpe i 2022 til 2023. 
  
#4 Fra: World Board 
 Å godkjenne boken i tillegg B, "A Spiritual Principle a Day" som 
 Fellesskapsgodkjent tilfriskningslitteratur. 
  
#5 Fra World Board 
 Å godkjenne Narcotics Anonymous World Services, Inc.-budsjettet for 2022-2023 
  



 

 
 

Sak 2: Sak fra FU om å lage opptak av paneldiskusjoner om tradisjonene ble 
vedtatt i Regionen. Denne gangen ber vi gruppene sende oss liste på 
ressurspersoner som ønsker å delta. Områdene samler listene og 
videresender de til FU. 
  
NA's tolv tradisjoner. 
"Vi beholder det vi har kun ved vaktsomhet, og slik som frihet for enkeltmennesket kommer 
fra de tolv trinn, slik springer frihet for gruppen ut fra våre tradisjoner. Så lenge de båndene 
som binder oss sammen er sterkere enn de som vil rive oss fra hverandre, vil alt være bra". 
Vi har alle lest dette i innledningskort nr. 5 etterfulgt av de 12 tradisjoner og tekst. Gjennom 
våre workshoper ser vi at forståelsen av tradisjonene er alt fra glimrende til sprikende og 
mangelfull. Vi har for så vidt god litteratur på området, men den kan være tung og vanskelig å 
forstå. FU ønsker å gjøre noe med dette ved å gjennomføre "podkaster" for hver av de tolv 
tradisjonene. 
Det er viktig å understreke at dette ikke skal være fasiten, men innspill og refleksjoner som 
gjør det lettere for NA-medlemmet eller gruppene når de ønsker å forbedre sin forståelse av 
tradisjonene. Vi ser for oss at dette kan gjøres ved at vi samler 12 ulike "paneler". Hvert panel 
bestående av 4 til 5 personer får ansvaret for 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.  
Hver sesjon blir tatt opp på lydfil og legges ut på nanorge.org. Vi er litt usikre på hvor på 
hjemmesiden vår. FU's service-side er kanskje en naturlig plass, samtidig er vi redd for at det 
det da kan bli å betrakte som "fasit". Et alternativ kan være under fanen "Speak" eller "For 
medlemmer". Dette ønsker vi innspill på. 
Hvis det er ønskelig at vi gjennomfører dette så har FU-komiteen ressurser og kompetanse til 
å organisere gjennomføringen, men vi trenger hjelp fra hele NA-Norge for å sette sammen de 
tolv panelene. Vi trenger mellom 40 og 50 ressurspersoner som ivrer for å delta og vi håper at 
alle områdene/gruppene i NA Norge deltar. Likens som at det er deltakere fra alle områdene 
er det viktig med kjønnsmessig balanse. Deltakerne trenger ikke å være "eksperter" på 
tradisjonene, men det er en fordel at de har ett visst kjennskap til dem. Siden det utelukkende 
foregår på digital plattform, vil det ikke medføre økonomiske kostnader. 
FU ser på dette som et lite kinderegg; vi setter fokus på tradisjonene og får større forståelse 
av dem, vi engasjerer hele NA Norge i et felles prosjekt og vi får forhåpentligvis opp 
engasjementet i NA Norge. Vi tenker at dette er en sak som må ut til gruppene og da med 
nevnte spørsmål/bestilling. 
  
Sak 3 Informasjon: Regnskapet fra regionen fra 2021 ble ikke behandlet av OØSK fordi det kom ut etter 
frist for agenda til forrige områdemøte. RKM avstod derfor å stemme. Regnskapet ble allikevel 
godkjent i regionen med flertall. 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
c)  NAOØSK saker 
 
SAK 1.  

Godkjenning av vervsbeskrivelse for vervet Zoom-host: 
Varighet på verv: 3 mnd. 
 Rusfritid: 6 mnd. 
  



 

 
 

  
1.  Er ansvarlig for hosting av nettmøter og hybridmøter i område 
øst servicekomite.  
2. Er ansvarlig for til hvert møte sørge for at utstyret er på plass og blir satt opp 
i det fysiske møtelokalet, også i de tilfeller at Host selv ikke kan delta på det 
fysiske møtet. 
3. Er ansvarlig for ,senest 20 minutter før møtestart, ha gjort møte tilgjengelig 
for deltakelse online. 
  
Noe av praktisk kunnskap som behøves: 

1. Koble til prosjektor 
2. Koble til og aktivere Jabra høyttalere 
3. Claim “Host” 
4. Sette deltaker i “Waiting room” 
5. “Mute” deltakere 

  
 
 
  
 
NA Innlandet Online stiller seg til disposisjon for opplæring av 
programvare og praktisk gjennomføring.  
Kontaktes på epost: naio@naoosk.org 

 

SAK 2  

           Det legges frem regnskap fra 2021 som skal godkjennes på områdemøtet (5.mars) 

 
  

 
 
Fokuspunkt:  
 
2.tradisjon 
 
 
Selvransakelse:  
 

mailto:naio@naoosk.org


 

 
 

Hvor godt har område komiteen vært til å støtte NA`s 
Regionale tjenester og hvordan kan området sørge for 
å bedre støtte denne tjenesten? 
 
 
Eventuelt: 
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