
   

  

 

Referat fra Zoom-møte for OVSK – 29. januar 2022 

 

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

 Vara kasserer                               2 års rusfri tid  

Vara RKM         1 års rusfri tid 

OR ledere i Bergen og Stavanger                1 års rusfri tid 

Aktivitetskomiteleder                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 trenger tjenestevillige! 

 

 

 

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

 

Tilstede:  
Leder OVSK  

Sekretær OVSK  

Kasserer OVSK 

GSR Back to Basic 

GSR Nye Horisonter 

GSR Downtown 

GSR Bryne 

GSR Clean Kokos 

GSR Keep it Simpel 

RKM region 

3 observatører 

 



   

  

 

Konsept 1 ble lest i sin helhet. 

 

 

Det ble gjennomgått en gruppeselvransakelse om viktigheten av service. Grunnen til at noen 

gjør service er for å gi det videre, praktisere takknemlighet for det de har fått i NA. Å gjøre 

service har vært essensielt for tilfriskningen til mange. Service er motsatsen av 

selvsentrertheten som mange har. 

 

Dagsorden blir lest opp av leder. Ingen kommentarer til dagsorden. 

 

 

 

RAPPORTER 

 

Nye Horisonter 

Vi er ca 8 sjeler på møtene. 

Økonomien er stabil på ca 6000 kr på konto, vi sender 500 kr til området hver mnd. Vi har nå 

fått konto innunder område vest sin bedriftskonto. 

Vi er ikke så mange som gjør service på gruppenivå, men vi får det til å gå rundt, vi fordeler 

kaffikokeransvar utover måneden og finner ut hvem som skal være møteleder gang for gang. 

Or: Or-komiteen er ikke aktiv. 

Saker fra området som vi har behandlet på gruppesaksmøte: 

 

1.  A) Ja, vi ønsker at FU skal lage podkast om tradisjonene, det er konsensus for 

dette i Nye Horisonter 

 

     B) Det kommer forslag om å legge det under litteratur på hjemmesiden. 

 

2. Alle de tilstedeværende på arbeidsmøte i Nye Horisonter var positive til 

serviceevent, det var konsensus for dette. 

 

Verv i området: 

Nye Horisonter nominerer en kandidat til service som kasserer i området vest. 

 

 

 

Clean Kokos 

Clean Kokos har sidan sist områdemøte gjennomført møter på ein normal måte og våre relativt 

lite berørt av Covid-19 bortsett i frå at 12 trinnsklinikken Fanafjellet har vore i lockdown. 

I starten av perioden var det bra med folk på møtene, 15 til 20 personar og i siste del litt 

mindre med ca 10 personar. Det er nykommarar innom på møtene og fleire av dei nye kjem 

tilbake. Litt varierande oppmøte i frå dei med lang rusfri tid, men det er allikevel ei god 

atmosfære av tilfriskning på møtene og jevnlig fokus på service og det kommande service 

eventet. 

 

Gruppa har god økonomi og pr. 27.01 står det 3.617,99 på konto. 



   

  

 

Clean kokos har ikkje nominert nokon til ledige verv i området. 

 

Sekretær v/Clean Kokos legger til: Gruppen har stemt for at FU lager lydfiler av de tolv 

tradisjonene og det er blitt stemt frem om å legge det ut under «for medlemmer». Det er noen 

villige til å delta i panelene.  

 

 

 

Back to Basic Stavanger (b2b) 

Vår gruppe har to møtedager i uken. Fredager og lørdager kl 12-13.30 

Vi har hatt godt oppmøte på våre møter, med mest oppslutning på fredagene. 

Gruppen vår har grunnet sykdom og annet blant våre kjernemedlemmer, ikke hatt reelle 

gruppesaks møter i desember og januar. Vi kompenserte på dette med å avholde et arbeids 

møte i januar, hvor vi også inviterte erfarne og nykommene medlemmer fra andre grupper for 

å styrke oss med innspill og synspunkter angående struktur og videre vekst. Dette ble så bra at 

vi (gruppesamvittigheten) bestemte for oss å ta tilbake kjerne strukturen på lørdags møtene; Å 

lese fast fra back to Basic-teksten hver lørdag. Konsensus stemt frem. Denne strukturen hadde 

dessverre vært forsømt veldig lenge.. Service villigheten er også til dels på vei oppover, og 

gruppen har hatt fortsettlig søkelys på å møte både nykommere og andre på en åpen og 

vennlig måte, spesielt ønsker vi å verne opp om, og støtte nye kvinnelige rusavhengige til å 

finne en trygg forankring i Na felleskapet. Akkurat dette punktet ønsker vi i B2b en større 

belysning rundt.  Økonomien er på ca. tusen kr igjen nå, etter at husleien for januar blir betalt.  

Det hjalp gruppen betraktelig at vi fikk støtte til litteratur og nøkkelringer fra område, Takk. 

 

 

Downtown  

Åpne møter, god stemning i gruppen med mange med lang fartstid i NA. Noen nykommere og 

rundt 15-20 personer på møtene.  

Alle verv er tatt i gruppen. 

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

snart tiltakene er over. 

Økonomi 21.12.2021 var 3061-, ca 2500 sendt til område. 

Ingen saker å melde inn og ingen saker i gruppen. 

Prøver å øke interesse for  

 

I forbindelse med tradisjonene og debatt panel har vi to kandidater fra gruppen som ønsker å 

stille. 

 

 

NA-Bryne 

GSR Bryne leser rapport. Skriftlig rapport mangler. 

 

 

 

 



   

  

Keep it Simple  

Vi i keep it simple opprettholder god tilfriskning på våre møter. Vi har i snitt mellom 10-20 

medlemmer på våre møter. Vi har en sunn økonomi, Vi har fått vipps konto opp å gå gjennom 

område vest og god servicevillighet. Vi har åpnet et nytt NA møte på torsdager i 

Bergelandsgate 52. Tanken var at det skulle være mulig å gå på møter hver dag i området. 

Siden økende deltakelse i tirsdagsgruppen, så falt det naturlig å åpne enda et møte for å holde 

den gode flyten gående. Dette virker tiltrekkende og vi får nykommere med jevne mellomrom 

både rett fra gaten og fra institusjoner. Etter forrige selvransakelse på områdemøte når vi 

snakket om viktigheten rundt syvende tradisjon, så har jeg tatt dette med tilbake til gruppen og 

vi tok en selvransakelse på gruppesaksmøte. Som følge av denne selvransakelsen har det blitt 

et veldig godt resultat i forhold til den syvende tradisjonen. 

Vi har også hatt selvransakelse på hva vi kan bli flinkere på i gruppen. Vi ble enige om å åpne 

dørene tidlig, stelle i stand møte sammen, og sitte klar minst 30 minutter før møtet begynner 

for å kunne ta imot nykommere og bygge relasjoner. Etter denne selvransakelsen, så har vi fått 

et kjempebra resultat. Dette viser oss bare hvor viktig det er å ta selvransakelser i gruppen for 

å påminne oss selv hvor vi står og hvordan vi kan forbedre oss. Vi har også snakket om at vi 

kan bli mye flinkere på å besøke andre grupper i området. Vi håper dette er noe som vil stå i 

fokus fremover. Det er viktig å være der for hverandre.  

 

 

 
 

RAPPORTER UNDERKOMITEER 

 

OR Stavanger 

OR-samling i Sandnes 

27. januar 2022 

 

Vi Startet møte med å invitere en høyere makt, og legge fra oss egenviljer. 

Tilstede; Fem medlemmer, fra tre ulike na grupper. 

Møte agenda;  

Sak 1. Møte sted, møte tid, og hyppighet 

Sak 2. Gjenopprettelse av komite struktur 

Sak 3. Or oppgaver, finne ut av aktiviteter og oppdrag.  

Vi inviterte til ett møte på nytt lokale i Sandnes sentrum, som en passende møteplass for 

videre Or basert service samarbeide i Rogaland inn i det nye året. Vi var i første omgang fem 

villige tjenere av felleskapet som møttes for å drøfte hvordan vi kan bringe budskapet om na 

tilfrisking videre ut i offentlige relasjoner. 

 

1: Vi befarte, og deretter drøftet det nye lokale, som en våre betrodde tjenere hadde ordnet 

med. Lokalet er sentralt, godt fasilitets rikt og ellers meget stort, lyst og fint. Vi hadde en 

avstemming om dette kan være en passende og ønskelig løsning. Det var en konsensus positiv 

enighet om det. Vårt betrodde medlem skulle sjekke om vi kunne komme til en avtale med 

utleier, og kommer tilbake med svar rund dette senere. Deretter diskuterte vi hvor ofte vi bør 

møtes jevnlig. Vi kom frem til en enighet om at vi (fortsetter) møtes en gang i måneden. Vi 



   

  

ble enige om at vi møtes hver andre tirsdag i måneden kl 18.00 med vårt første offisielle møte 

i det (eventuelle) nye lokale 15. Februar Kl 18.00- 

 

2: Vi diskuterte viktigheten og verdien av å ha en god og trygg gruppe struktur hvis vi ønsker 

å tiltrekke oss flere servicemedlemmer, som vi ønsker. Så derfor gjennomgikk vi våre verv. 

Leder (Ledig), sekretær (besatt), Kasserer (besatt), Litteraturansvarlig (Ledig) Og samtlige 

vara verv (de overnevnte vervene) En våre medlemmer påpekte at det var viktig at vi hadde en 

komite leder, som er vår Representant ned til området. 

 

3: Vi ble desto enige om å ikke drøfte noen nye aktiviteter eller oppdrag før vi har forankret 

vår komité struktur. Dette punktet går derfor videre som en sak med neste møtet vårt. 

 

 

Kommentarer: 

Flere av GSR’ene i Stavanger diskuterer møtetidspunkt for OR-komiteen. Det blir fremmet 

behov om at det blir funnet et tidspunkt hvor flest mulig i Stavangerområdet kan delta og gjøre 

service. 

 

 

 

 

RAPPORTER OVSK 

 

Rapport RKM 

RKM leser opp saker fra Regionsmøtet: 

 

Sak 1: Regnskapet ble ikke godkjent siden sist møte. 

 

Sak 2: Delegatene ønsker å sitte ett år ekstra fordi World Service Conference har vært utsatt 

pga covid-19. Dette for å kunne fullføre syklusen før nye delegater tar over stafettpinnen. 

 

Sak 3: Lage lydfiler av tolv tradisjoner  

 

Sak 4: Anskaffelse av utstyr til hybridmøtene.  

 

Sak 5: Område Øst ønsker at delegatene tar med ordlyden «mangel på religion» og ordet 

«rase» blir tatt med fra region til WS til diskusjon. De mener ordlyden er ekskluderende. 

 

Sak 6: Område Øst ønsker at litteraturen blir tilgjengelig på e-bøker på norsk. 

 

 

 

Samtidig som sakene blir lest opp rapporterer gruppene hva de har stemt over ift sak 3. RKM 

tar dette med ned til Region. 

 

 

 



   

  

Eventuelt: 

Sak1: Hvor skal Regionsmøtet skal være til sommeren? 

Sak 2: Delegatene ønsker få gjennomgått sakene fra WSC. 

 

Mye ledige verv i Region. 

 

Sak til RKM: det er ønske om å rette opp i NA sitt visittkort sine åpningstider. Se sak3 lenger 

ned i referatet. 

 

 

 

 

Rapport fra Vara Kasserer i OVSK 
 Økonomi 7126,- på konto 

 Vi ga 5620,- videre til region i desember 

 Zoom konto er betalt for et år frem i tid. 

 Tre nye møter er opprettet: NA Voss, Tysnes og Askøy 

 

 

Valg av betrodde tjenere: 
Nye Horisonter har valgt frem en kandidat til å dekke OVSK sitt kassererverv. 

Kandidaten har vært vara kasserer en stund og føler seg komfortabel med å innta rollen som 

kasserer. Det blir uttrykket at vara kasserer så langt har gjort en strålende jobb. Det ble vedtatt 

enstemmig at kandidat tar over kasserervervet.  

 

 

 

SAKER 

 

Sak fra region 

 

 

Sak1: 
Lydfil av tolv tradisjoner er godkjent fra Område Vest. Gruppene som har stem over saken er: 

Downtown, Bryne, Clean Kokos, Nye Horisonter og Keep it Simple. Alle stemte for. 

 

Noen av gruppene har stemt over at lydfilene skal ligge under «litteratur» på NAnorge sine 

sider, og andre grupper har stemt over at det skal ligge under «for medlemmer». Keep it 

Simpel overlater valget til FU og stoler på at FU finner rette plassen for hvor lydfilene skal 

ligge og har derfor ikke stemt over hvor filene skal ligge. 

  

Område Vest har flere medlemmer som ønsker å delta i panelene. 

 

 

 



   

  

Til orientering: 

RKM kan ikke delta på neste Regionsmøte på Zoom. Det er derfor behov for konstituert RKM 

12. februar. Det er flere villige til å dekke det vervet den dagen, men ikke alle har muligheten. 

Det blir valgt frem (konsensus) en konstituert RKM som kan delta på neste Regionsmøte. 

 

 

 

 

Saker fra gruppene 

 

Sak2:  

Sak fra forrige møte; Back to Basic har tidligere fremmet et ønske om å arrangere NA-fest. 

Ingen fremgang enn så lenge, sak er derfor tatt av dagsorden. 

 

 

Sak3:  

NA-Bryne informerer om at informasjonen på NA sine visittkort må oppdateres. Det gjelder 

åpningstidene til NA-telefonen. Riktig åpningstider er fredager fra kl 10:00-22:00 

Konstituert RKM tar med dette til region. 

 

 

 

Til orientering: 

Dato for Service-eventet i Bergen er satt til lørdag 2. april. Det er mye servicevillighet og godt 

engasjement. Flere av underkomiteene er godt i gang. Leder for Service-event-komiteen 

inviterer til nytt Service-event-møte når programmet er klart. Møtet holdes på Zoom slik at 

andre fra bl.a Stavanger, Haugesund og Voss kan delta. Eventet trenger foreløpig ingen lån fra 

OVSK. Ledige verv: Leder for lyd/video og leder for Renhold. 

 

 

 

Eventuelt: 

Det er servicevillighet ang OR-komite i Bergen. Det kommer inn forslag om å arrangere 

hybridmøter mellom OR-Stavanger, OR-Bergen og OR-Haugesund da dette kan være med på 

å inspirere de forskjellige OR-komiteene og kan bl. a være til hjelp for å få de nedlagte 

komiteene opp og gå igjen. Jo flere erfarne som jobber sammen jo bedre. 

 

 

 

 

 

Neste møte i OVSK er lørdag 26. mars i Haugesund kl 12:00 

 

 

IKS 

Sekretær OVSK  


