
Referat OMSK Zoom-møte 13.03.22

Møteplan: Avtales på møtet: 22.05 11-14

Møtetid: 11:00 – 15:00

Zoom ID: Kasserer  is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/2923229105?pwd=YVpEb012R3hUd3RYbDJhUmphQytvZz09

Kontonummer: 4202.51.36904

Innkalt: Kasserer, Sekretær, GSR NA Trondheim, GSR NA Byåsen Basic, GSR NA

Byåsen Fredag, GSR NA Molde, Vara-GSR NA Namsskogan, OR-koordinator. NA

Ålesund

Til stede:

Grupper i område Midt: NA Trondheim , NA Byåsen Basic,

I tillegg OR komite og kasserer, observatør, nestleder

Agenda til møtet:

● Presentasjonsrunde.

● Godkjenning av agenda og referat fra siste møte.

● Ta en stille stund.

● Lese Tradisjonene

● Lese visjon for NA tjeneste.

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.
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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.

Forståelse av konsept

Forståelse av 11. konsept deles av Kasserer.  Det ble Knut Tore :)

Hvem vil dele sin forståelse av 3. konseptet på neste møte? Knut Tore deler

neste gang

1. Jeg har ikke bedt om rapporter denne gang.

2. Rapportering fra verv:

Leder:

Sekretær:

Kasserer: Det har vært en veldig ensom jobb.

Nå har jeg fått håpet tilbake

OR-koordinator: Tilbakemeldinger på muntlig rapport, allerede fått

utrettet viktige ting; flere institusjoner blir ofte besøkt, endelig fått inn

litteratur i arresten.  19 mai brukertorg på LBS.

Konvent Komiteleder:

(Kasserer og RKM rapporterer under henholdsvis sak 3 og 6).

3. 3.1. Økonomisk status:

NA OMSK Driftskonto: 8110,46

NA OMSK Konventkonto: 9985,75

4. Valg:

Verv: Rusfri tid: Varighet: Nominert:

Leder 2 år 1 år
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Nestleder 1 år 1 år Roy

Sekretær 1 år 1 år

Vara sekretær 1 år 1 år

Kasserer 3 år 2 år

Vara kasserer 2 år 1 år

RKM 1 år 1 år

OR-koordinator 2 år 1 år Anders

Vara OR-koordinator 2 år 1 år Alan

Område Midt har ingen retningslinjer for nominasjoner. Alle som ønsker å stille

til valg, har mulighet til å nominere seg selv. Det er ønskelig at man nomineres i

en gruppe.

5. Saker fra/til OMSK:

Sak: 1

Gikk gjennom regnskap/budsjett etter oppfordring fra en av gruppene

Sak 2:

Info om Litteratur til arresten i Trondheim (Større OR budsjett)

Sak 3:

Hva kan vi gjøre som er gøy og som styrker samholdet i vårt distrikt?

15 års Jubileum på Byåsen Basic 25.04

Roy tumler litt på å planlegge et lite treff i Meråker…
Trenger ikke være så dyrt…..

Eventuelt

sak 1:  Fu, tradisjoner på lydfil

FU har fått klarsignal fra Regionmøtet i februar 2022 om å gå i gang med

prosjektet. I den anledning ber vi om at RKM henvender seg til gruppene

for å rekruttere ressurspersoner som er villig til å delta i prosjektet.
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Ressurspersonene bør ha relativ god kjennskap til tradisjonene. Samtidig

er det viktig å understreke at dette ikke er en fasit over forståelsen

av tradisjonene, men refleksjoner over dem. Vi ønsker følgende opplysning om
ressurspersonene (All informasjon vil bli slettet når prosjektet er ferdigstilt):

Navn: E-post: Mobil: Foretrukket tradisjon:

FU vil så langt det lar seg gjøre fordele ressurspersonene ut fra

foretrukket tradisjon. Ressurspersonene må forvente å bli satt i grupper

sammen med NA-medlemmer fra hele landet.

Avhengig av hvor mange ressurspersoner som melder seg vil hver gruppe

bestå av 4 – 5 medlemmer.

Ressurspersonene må før opptakene starter skrive underen  kontrakt hvor de

er innforstått med at opptakene tilhører NA Norge og vil bli publisert

på vår hjemmeside. RKM-ene (nestleder i vårt område) sender liste over ressurspersoner
tilbake til FU innen 15. april 2022.

IKT Nestleder FU

Beslutning: OMSK tar personlig kontakt. Gruppene gir tilbakemelding til nestleder eller

kasserer  innen 1 april.

6. Saker til OMSK fra/til Regionen.

Vi har ingen RKM, vi får ikke kommet med innspill til saker, eller være med å diskutere

saker i Regionen. Vi kan lese referater på nanaorge.org

(Det er mulig å velge en representant, Ad hock, for spesielle saker)

7. Oppdatering av kontaktliste. ok

8. Oppdatering av 12. Trinns frivillig liste. ok
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9. Sende penger videre i strukturen.

Det har vi brukt å gjøre på slutten av året

10. Saker fra forrige møte.

1. Fremdeles Treff se tidligere…
2. Beslutning: Fått flere innspill/forslag

11. Evaluering av møte.

Likte uformelt og avslappet stemning, Ønsker referat/var litt ute, greit møte.

Møtet var avslappet rolig og koselig. Det sier litt om å delta fysisk å møte

hverandre. Ryddig og greit møte, Godt å se flere her. Fint møte. Vi ser styrken i

fysisk oppmøte og alle må hjelpe til å bidra litt mer. Ryddig, fin, bra.

Atmosfære av tilfriskning viktig på alle typer møter. Gir litt håp. Området vårt

har klart oss gjennom en vanskelig periode. Kasserer føler på lettelse og håp

12.Kasserer redigerer underveis, på delt skjerm og så går vi gjennom det

sammen, referat m/vedtak.

Møtet avsluttes med Sinnsrobønnen i service-form.

Til informasjon til nye medlemmer:

OMSK medlemmer:
· Administrativ komité
· RKM (Region Komité medlem)
· Vara-RKM
· OR-koordinator
· Under Komiteledere AD HOCK som konventleder
· GSR'er /Vara-GSR'er

OMSK’s faste medlemmer, med unntak av GSR’ene er direkte ansvarlige
overfor Område Midt Service Komité.
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