
 

 

Fellesskapsutvikling 

NA Norge 

Referat – FU komitemøte 

 

Sted: Zoom – Id: 841 1207 4972 – Passord: 1953 
Dato: 28.02.2022 

Tid: 18:00 – 20:00 
Innkalt: 
 

Leder, Nestleder, Kasserer, Sekretær, Ressursansvarlig, Vara 
ressursansvarlig 

Tilstede:  Lars Arne, Berit, Frank, Monica Marit 

  
 

 

 Velkommen og presentasjon – Alle presenterte seg. 

 En visjon for NA service: 

Alle anstrengelsene til Anonyme Narkomane er inspirert av våre gruppers primære formål. 

På dette felles grunnlag er vi forpliktet. 

Vår visjon er at: 

 Enhver rusavhengig i verden har mulighet til å oppleve vårt budskap på sitt eget språk og sin 

egen kultur og å finne muligheten til en ny måte å leve på. 

 Ethvert medlem, inspirert av gaven tilfriskning, opplever åndelig vekst og innlevelse gjennom 

service. 

 NA’s service komiteer over hele verden arbeider sammen i en ånd av enhet og samarbeid for 

å støtte gruppene med å bringe budskapet om tilfriskning. 

 Anonyme Narkomane er allment anerkjent og respektert som et levedyktig 

tilfriskningsprogram. 

Ærlighet, tillit og velvilje er grunnlaget for våre serviceanstrengelser, og disse er avhengig av 

veiledningen til en høyere makt. 

 

Visjonen lest. 

 Lese tradisjonene. - Tradisjonene lest. 

 

 Lese konseptene. - Konseptene lest. 

 
 To punkter til selvransakelse: 

1. Er vi tjenende, ikke styrende i vårt arbeid? Vi er det. Ikke styrende og er jo i startfasen 

og jeg er med på noe spennende. Vi er ydmyke til den oppgaven vi har fått. Og vi er 

tjenende ovenfor hverandre og fellesskapet.  

 

2. Bruker vi nok tid på service i FU-komiteen? Jeg synes jeg bruker sånn passe tid. Jeg 

gjør de oppgavene jeg er satt til å gjøre. Jeg gjør det jeg kan og har kapasitet til. Litt 
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usikker på hva som er forventet, men gjør det jeg har kapasitet til. Har ikke opplevd 

at det er noen som ikke har gjort jobben sin. Er enig i det som er sagt. Har opplevd at 

folk begynner å bli litt mer interessert i hva FU holder på med. Har et bra 

engasjement i forhold til det jeg klarer.  

 

 Rapportering: 
 

Leder: Ikke til stede. 

Nestleder Gitt opplæring til sekretær og ressursansvarlig på Dropbox. Bistått leder i 

rapport til Regionmøte. Representerte FU på Regionmøte 12.02.22 i 

leders sykefravær. Bistått leder i ordinært FU-arbeid. 

Kasserer: Lastet ned budsjett 2022 og laget bilagsmappe til Dropbox. Hatt tlf 

samtale med leder og ringt kasserer i regionen angående spørsmål til 

budsjett og konto i DNB. Regulert konto i DNB slik at budsjett og konto er 

samstemt ved årets start. Se merknad i budsjettet.  

Godkjent utbetaling på kr 3.500 til flybillett for leder til regionmøte i juni. 

Ressursansvarlig: Har vært i kontakt med noen medlemmer som vil fortsette å være på 
ressurslisten, medlemmer fra sør, nord og øst. Viktig  ha med 
medlemmer som allerede har erfaring med workshops i FU. Har vært i 
kontakt med vararesurrsleder og fått opplæring i Dropbox av nestleder. 
Vært i kontakt med programkomiteen i Bergen ang. Workshop i april.   

Sekretær: Har fått opplæring av nestleder og satt meg inn i Dropbox til FU. Skrevet 

dagsorden sammen med nestleder. 

Kommentarer til rapportene: 
 

 

 

 Valg: 

VERV RUSFRITID VARIGHET MEDLEM 

Leder 3 år 2 år – valgt feb.2021 Lena 

Nestleder 3 år 2 år – valgt nov. 2021 Lars Arne 

Kasserer 3 år 2 år – valgt mars 2021 Berit 

Vara kasserer 3 år 2 år – ledig  

Sekretær 3 år 2 år – valgt januar 2022 Marit 

Vara sekretær 2 år 2 år – ledig  

Ressursansvarlig 3 år 2 år – valgt nov. 2021 Monica 

Vara ressursansvarlig 2 år 2 år – valgt juli 2021 Frank 

Leder velges av Regionmøte. Alle andre velges inn på komitemøte.  

 

 Nye Oppgaver 
o OMSK ønsker en workshop på zoom der vi prøver å inspirere og ufarliggjøre service. 

o Nestleder og Ressursansvarlig skal til Bergen 4. april 2022. Avventer mer info. 

o Leder og nestleder deltar på EDM FD Zoom. Dato kommer. 

o FU skal holde Workshop på kommende Regionmøte 11.06.22 i Mo i Rana. 

o Gon treffet, uke 31 – se sak 04/22 “Gon treffet”. 
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Saker 

 Sak 01/22 - Ny flyer ifb. Med ressursbasen 

Under eventuelt på desember-møtet var det enighet om at Ressursansvarlig og vara 

ressursansvarlig skulle se på tidligere vedtatt flyer og legge frem revidert forslag til dette 

komitemøtet. Saken gikk videre fra forrige møte. 

Status? Lars Arne forandrer ordlyden på avsnitt to på flyeren til: …...og har erfaring med 

service. 

 

 

 Sak 03/22 - Endring av passord 

Hva gjør vi med passord til Dropbox og e-post kontoen til FU når medlemmer går ut av 

komiteen? 

Pr. I dag har mange som ikke er medlemmer av komiteen passord til både Dropbox og mail-

kontoen. 

Vi har diskutert saken, for og imot, ble enig om å utsette saken til dette møte. 

Status: Vi snakket frem og tilbake om dette. Noen er for og noen er mot. Her er spørsmålet om 

det er bare leder som skal ha tilgang til eposten. Siden leder ikke er tilstede, utsetter vi dette til 

neste gang.  

Når det gjelder dropbox så snakker leder og nestleder sammen og finner et nytt passord for 

denne kontoen. Deretter sender de den ut til oss andre i komiteen.  

   

 

 Sak 04/22 - Gon treffet 

Det er ønskelig at vi deltar på Gon.  

Vi har vært i kontakt med leder for treffet. Det er ønskelig at vi kommer, men det vil bli 

behandlet på neste treff-møte. Vil få mer informasjon da. 

Saken fortsetter på neste FU-komitemøte. 

Status: Et medlem er med i Gon komiteen også. Og er ikke programkomiteen der er ikke helt 

oppe og går enda. Men de er orientert om at flere av FU komiteen kommer dit. Og det er 

ønskelig at vi holder en workshop eller en informasjon der. Og at vi har en stand, der folk kan 

komme innom for info. Denne saken kommer til å gå her i komiteen, helt til Gon treffet er 

avholdt. 

 

 Sak 05/22 - Ansvarlig pengebruk 

Reiste spørsmålet om ansvarlig bruk av våre penger/utgifter. I dag er vi en komite under 

opplæring og det kreves at vi i denne fasen bruker noe mer ressurser enn hva som er ønskelig. 

For fremtiden ønsker vi at kun en av komitemedlemmene reiser og at en fra ressursbasen lokalt 

deltar. Likens at vi bør ha et visst volum når vi reiser på Workshop, for eksempel minimum to 

workshoper.  

Tar det videre som sak til dette møte.  

Status: Denne saken vil også gå fremover til vi har fått opplært den mengde medlemmer som 

kan være med på disse workshopene. Vi holder oss innenfor budsjettet vi har i forhold til de 

reser og oppdrag vi skal ha i år.  

 

 Sak 06/22 - Rapport fra Regionmøtet 12.02.22 

Nestleder rapporterer fra møtet. For øvrig henvises det til referat liggende ute på Regionens 
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service-side. 

Status: Nestleder var på dette regionsmøte og ga oss en rapport fra dette. Det har ikke 

kommet referat på nanorge.org enda. 

 

 Sak 07/22 - Opprettelse av lydfiler på de 12. Tradisjonene. 

Saken ble først behandlet i FU under sak 14/21. Den gikk da videre til Regionen. På siste 

Regionmøte ble saken behandlet og det ble vedtatt å gå for prosjektet. Det er ønske om at alle 

områdene/gruppene i NA Norge får mulighet å delta. Det er opp til FU og WEB komiteen å finne 

tilfredsstillende plass på vår hjemmeside for lydfilene. Se for øvrig vedlegg angående prosjektet. 

Fremdriftsplan? Det er positive holdninger til dette rundt omkring i fellesskapet. Vi må sende 

etterspørsel til RKM’ene om å få liste på resurspersoner til å være med på dette. Der vi også gir 

dem frist til å sende denne listen tilbake.  Nestleder og vara resursansvarlig tar saken her 

videre og tar ansvar for fremdriften.    

 

 Sak 08/22 - Workshop Regionmøte i Mo i Rana 11.06.22 

Fu er bedt om å holde workshop på kommende Regionmøte. Møtet er hybrid, så det må legges 

opp til både fysisk og digital deltakelse. 

Status: leder og nestleder tar seg av dette. Kommer tilbake med zoom id og passord 

 

 Sak 09/22 - Endring i rapportrutinene. 

I sak 14/21 ble det vedtatt at følgende skulle rapportere skriftlig til komitemøtene våre: Leder, 

kasserer, ressursansvarlig og sekretær. På siste møte ble nestleder bedt om å rapportere. 

Formelt bør derfor dette inn som vedtak hvis det er ønskelig at det skal fortsette. 

Status: Vi endrer dette til at også nestleder sender skriftlig rapport på linje med de andre 

vervene som rapporterer. 

 

 

 Eventuelt: 

Kasserer orienterer hva hun har gjort i forhold til budsjett. Og vi fikk en liten innføring i 

hvordan hun gjør ting, slik at det stemte helt riktig i forhold til budsjettet og det som vi 

fysisk har på konto. Veldig ryddig.  

 

 

 

Avslutter møtet med sinnsrobønnen. 

Neste møte: 28.03.2022 kl. 18:00 
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FU-komitéens punkter selvransakelse: 

3. Hvordan er atmosfæren på Komitemøtene? 

4. Arbeider vi etter «Prinsipper foran personligheter» eller omvendt? 

5. Følger betrodde tjenere opp vervene sine? 

6. Er FU-komiteen tiltrekkende for nye medlemmer? 

7. Følger vi de tolv tradisjoner og de tolv konsepter for NA service i våre 

beslutningsprosesser? 

8. Bruker vi NAs midler på en fornuftig måte? 

9. Er vi flinke til å følge opp og hjelpe hverandre i komiteen? 

10. Hva mer kan gjøres for å bringe budskapet om service videre? 

11. Er vi tjenende, ikke styrende i vårt arbeid? 

12. Bruker vi nok tid på service i FU-komiteen? 

13. Praktiserer vi prinsippet tiltrekning fremfor fremheving i vår service? 

14. Lar vi alle i komiteen delta fullt ut i våre beslutningsprosesser? 

 

Vedlegg: Prosjekt “lydfil på de 12. Tradisjoner" 

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 
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"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 

følgende spørsmål/bestilling: 

1. Ønsker gruppene i NA Norge at vi gjennomfører prosjektet? 

2. Hvis ja: 

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

Områdene samler listene og videresender de til oss. 

b. Hvor på vår hjemmeside bør vi legge "podkastene"? 

  

 

 


