
   

  

  

REFERAT fra fysisk møte for OVSK – 26. mars 2022 

Sted: Fast lokale i Haugesund 
  

  

Ledige verv område 
Nestleder       1 års rusfri tid     
 Vara kasserer                              2 års rusfri tid    
OR ledere                                   1 års rusfri tid 
Aktivitetskomite leder               1 års rusfri tid 
 
 
Tjenesteperioden for betrodde tjenere, i NA`s Område Vest Service Komite er 1 år. 
NB! Området trenger tjenestevillige! 
 
 

Ledige verv region 
 
C.  Sekretær     (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
I. 2. Vara delegat     (rusfri tid 2 år, varighet 2 år) 
J.  Leder Litteratur    (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
 K. Kasserer litteratur     (rusfri tid 4 år, varighet 2 år) 
 L.  Nestleder Felleskapsutvikling   (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
 Q.  Leder servicekonferansen   (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
 R.  Leder ECCNA    (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
 S.  OR Koordinator    (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 
 T. OR Koordinator    (rusfri tid 3 år, varighet 2 år)  
 
Tjenesteperioden for betrodde tjenere, i NA`s Regionsservicekomité Norge er 2 år. 
NB! Regionen trenger tjenestevillige! 
 
 
Tilstede:  
Leder OVSK  
Sekretær OVSK  
Kasserer OVSK 
GSR Askøy 
GSR Clean Kokos 
GSR DownTown 
GSR Keep it Simpel  
Vara GSR  DownTown 
GSR Back to Basic 
GSR Nye Horisonter 
Konstituert GSR En Ny Start (Bergen) 
Observatører 8 
 



   

  

Kortformen av tradisjonene blir lest opp.  
2. konsept blir lest høyt. «Det endelige ansvaret for og den endelige autoriteten over NA 
service ligger hos NA-gruppen». 
 
Gruppens selvransakelse: forslag til tema fra GSR Back to Basic: «Så lenge de båndene som 
binder oss sammen er sterkere enn de som vil rive oss fra hverandre vil alt være bra». Service 
er også et forslag. Temaene går hånd i hånd og det deles derfor om begge temaene.  
 

 
 

RAPPORTER 
 
Keep it simple 
Møtene våre har mellom 10 – 20 medlemmer og vi tar vare på hverandre i felleskapet.  
Vi opplever en god servicevillighet. Flere av ververne våre har vært besatt, men de utgår nå i 
april. Da vil det være mulighet for andre å ta over stafettpinnen. Det blir ledig GSR, sekretær 
og kasserer. Vara GSR og vara kasserer står ledig.  
Både tirsdag og torsdags møte har gått godt siden oppstart, og det viser en god tilfriskning på 
møtene som er tiltrekkende for medlemmer. Vi har fått noen nykommere siden forrige rapport 
som er veldig verdifullt for felleskapet vårt. Vi har en god atmosfære av tilfriskning og møtene 
våre er en trygg plass å være for både nykommere og erfarne medlemmer. Fokuset vårt er på å 
dele budskapet om tilfriskning videre.  
Vi har en sunn økonomi og har fått kjøpt inn litteratur til møtene våre.  
 
 
En Ny Start (Bergen) 
Gruppen har strevd etter/under pandemien med få deltagere på møtet. Er en kjerne på 4-5 
medlemmer som går regelmessig. Alle verv er nå besatt utenom vara kassaerer. God 
atmosfære av tilfriskning på møtene. Vi ønsker å få flere faste medlemmer og har jevnlig oppe 
dette som tema på gruppesaksmøte. 
 
Vi har 5413kr på konto, har ikke tatt opp som sak å sende videre til området enda. Har nylig 
byttet kasserer. Trenger å kjøpe noe nytt materiell. 
 
Vi ønsker å nominere Sigurd til vervet som vara-RKM. Han har gruppens støtte og vil stille 
fysisk på områdetmøte. U.t. har ikke mulighet til å stille og sender Belinda som konstituert 
GSR på områdemøtet. 
 
Gruppen har tatt opp igjen kontakt med institusjon som tidligere har komt på møtene. De er 
invitert tilbake og de ønsker å komme på mandager igjen. (rediger senere) 
 
Back to Basic 
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 fått gode tilbakemeldinger fra både nye og erfarne Na medlemmer om at 
lørdags møtene, hvor vi nå leser fast fra Litteratur (Basic Text) er et fint tilskudd til personlige 
tilfrisknings prosesser. 
Vi har flere ledige verv åpent i gruppa, samtidig som vi har en fin og god infrastrukturell 
kjerne innad i denne gruppa vår. 
 
Økonomien er på fortsatt ca. tusen kr igjen nå, (1180) etter at husleien for Mars blir/ble betalt.  
Det hjalp gruppen betraktelig at vi fikk støtte til litteratur og nøkkelringer fra område, Takk. 
Vi har ingen saker opp til området. 
 
 
ASKØY 
NA Askøy er en nyoppstartet gruppe som avholdt første møte onsdag 05.01.22 kl 17-18.00. 
 
NA Askøy holder til i BUA på Kleppestø aktivitetskafé. Aktivitetskafé låner ut gratis frilufts 
utstyr til feks familier som ikke har så god økonomi. Kafeen er i regi av kommunen så vi får 
ikke betale penger i leie for lokale. Vi i NA Askøy har avtale om å kjøpe et telt til 
aktivitetskafeen så de kan låne ut til noen som trenger det. Dette er fordi vi er våkne på at vi 
skal være selvforsørget gjennom våre egne bidrag og uten støtte utenifra. Dette teltet vi derfor 
være vår første leie.  
 
Lokalet har vi i første omgang frem til 31.05.22.  
Møtene avholdes hver onsdag kl 17-18. Vi har et ønske om å flytte dette til kl 19 men dette er 
ikke mulig pr idag grunnet pågang i lokalet vi leier.  
 
-Vi har en stabil kjerne på 4-5 medlemmer som går regelmessig på møter.  
 
-Vi har bemannede verv som kaffekoker og møteleder for en mnd av gangen. 
 
-Vi valgte inn kasserer og gsr for gruppen sist arbeidsmøte, begge var enstemmig vedtatt.  
 
-Vi avholder arbeidsmøte en gang pr måned.  
 
Gruppen har i dag den 25.03.22 kr 1675 kroner på konto. Det skal bestilles noe litteratur og 
nøkkelringer/mynter samt holdes av for å spare til telt som husleie for lokalet.  
  
Vi på NA Askøy har et sterkt ønske om å tiltrekke nykommeren til vårt møte, fordi vi kan kun 
beholde det vi har ved å gi det videre. Vi er takknemlig for hjelp i forbindelse med flyers for 
gruppen som er tiltenkt å henges opp på kommunens legekontorer, NAV, Blåkors og ellers der 
vi får tillatelse og der vil være naturlig plassere disse for å spre budskapet videre.  
 
NA Askøy har et sterkt ønske om å få lov til å bidra med OR-arbeid og tar svært gjerne imot 
veiledning vedr. dette. 
 
 
Ut ifra forutsetningene vi har, mener jeg at vi er en velfungerende og sunn gruppe med bra 
potensiale.  



   

  

 
 
Nye Horisonter (NA-Haugesund) 
 
Vi har ca 10-12 medlemmer i gruppen som bruker møtene i varierende grad. På møtene ligger 
besøkstallet stabilt mellom 4 til 8 personer. Gruppen har en god økonomi siden medlemmene 
er flinke til å gi. Det sendes penger til området hver måned, husleien betales og gruppen har i 
dag rundt 3000kr på konto. Vi har en god stemning i gruppen. På forrige gruppeservicemøte 
hadde vi spørsmål 1 på grupperansakelsen, og alle var enige i at vi har en god atmosfære på 
gruppeservicemøter og tilfriskningsmøter. Det er ikke noe spesielt som opptar oss for tiden, 
bortsett fra å holde gruppen gående. Vi får til dette, dørene åpnes i tide hver uke og vi mangler 
ingenting av kaffe, litteratur og lignende. Det har vært et jevnlig innsig av nye medlemmer, og 
disse har blitt tatt godt imot. Men vi ønsker oss selvfølgelig enda flere nykommere. Vi har hatt 
utfordringer, spesielt under tiden med Covid-restriksjoner, med å få medlemmer til å forplikte 
seg til å ta kaffekoker og møteledervervene på månedlig basis. Da har vi i stedet delt opp 
vervene til ukentlig basis. Vi mangler også vara-GSR for øyeblikket. Det er ingen saker som 
vi ønsker å melde inn til området denne gangen, og vi stiller heller ikke med noen kandidater 
til ledige verv i området. 
 
 
Clean Kokos  
Vi har sidan sist område gjennom ført møter på vanlig måte. Det har vore litt mindre folk på 
møtene med ca 6 til 12 personar tilstades. Eit møte var det berre 2 stk og det kan sjå ut til at 
folk har i denne perioden brukt andre møter i byen i litt større grad. Det har ikkje vore 
oppmøte i frå 12 trinnsklinikkane. Det er ei god atmosfære av tilfriskning på møtene når ein 
del av dei faste med lengre rusfri er med. Kanskje det er på tide med ein jevnlig selvransakelse 
i gruppa? Vi har valgt inn vara GSR. Sendt 2000,- til omr. i februar. Husleie kr.1500,- april-
juni betalt i dag. Så da er saldo 1548,88. Gruppa har framme litteratur på møtene.  
 
 
Downtown 
Åpne møter, god stemning i gruppen. Velde mange deltagere med lang rusfri tid. Noen 
nykommere. 
Det er rundt 15-25 personer på møtene. Vi er ennå i midlertidige lokaler hos Alarm. Skal 
muligens på ett tidspunkt flytte tilbake til endringshuset.  
Økonomi 3048-, Alle verv er besatt i gruppen. 
Nominerer Jostein til områdeleder da vervet går ut snart. 
 
 

 
RAPPORTER UNDERKOMITEER 

 
OR Stavanger: 
Det har ikke vært hold OR-møte siden sist områdemøte. Sekretær deler at 2. tirsdagen i mnd. 
(12. april) er neste OR-møte. Da er servicevillige fra Haugesund og Bergen også invitert via 
zoom/hybrid. 
 



   

  

OR Bergen 
Bergen er i ferd med å danne en komite utover vårparten. Håper serviceeventet hjelper på 
servicevilligheten. 
 
Det er ingen verv besatt enda. 
 
OR Haugesund 
Har ingenting å melde. 
 

 
RAPPORTER OVSK 

 
Rapport fra kasserer OVSK 

 Økonomi 12435,- på konto.  
 Det er kommet inn 7.tradisjon fra flere grupper.  

- Januar: 500,- i 7. tradisjon fra Nye Horisonter og 1700,- i 7. tradisjon fra Na 
Down Town 

- Februar: 1000,- i 7. tradisjon fra Nye Horisonter og 2000,- i 7. tradisjon fra 
Clean Kokos. 

- Mars: 500,- i 7. tradisjon fra Nye Horisonter, 1000,- i 7. tradisjon fra Bergen 
NA og 2400,- i 7. tradisjon fra Na DownTown Stavanger 

 
Banken har vært stengt og ble oppdaget ved en tilfeldighet, men alt er i orden nå. 
 
Leder åpner for diskusjon rundt temaet å bruke penger på take away fire ganger i året når 
vi møtes fysisk til områdemøtene. GSR’ene er enige om å bruke penger på det. Et forslag 
om å variere på hva mat vi skal spise blir luftet. Gruppen blir enige om å avtale på slutten 
av hvert Zoom-møte om hva slags mat som bestilles til neste fysiske områdemøte. 

 

 

Rapport fra RKM 

 

RKM Rapport fra NA møte i regionen Norge 12. Februar 2022 

 
Til stede: 19 

Rapporter bør sendes inn senest 13 dager før møte, det er da samledokumentet går ut. Blir 
rapporter sendt inn for sent, så vil ikke rapporter komme med på agendaen. OVSK sendte inn 
rapport for sent og dermed ble ikke vår sak tatt med på agenda for regions møte 12.februar 
2022.  

 

Valg av betrodde tjenere:  



   

  

B. Nestleder (rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 

- OØSK hadde en kandidat – denne ble valgt  

D. Vara Sekretær (Rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 

- Ingen kandidater  

F. Vara kasserer (Rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 

- Ingen kandidater 

I. Vara Delegat (Rusfri tid 4 år, Varighet 2 år)  

- Ingen kandidater 

K. Leder Litteraturkomiteen (Rusfri tid 4 år, varighet 2år)  

- Ole Gunvold feb 22 

O. Nestleder Felleskapsutvikling (Rusfri tid 3år, varighet 2 år)  

-Ingen kandidater 

R. Leder ECCNA (Rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 

- Ingen kandidater  

S. OR koordinator (Rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 

-Ingen kandidater  

T. OR koordinator (Rusfri tid 3 år, varighet 2 år) 

-Ingen kandidater 

 

Avtroppende sekretær har alles tillit, viser ansvar og er enstemmig valgt inn som leder i 
litteraturkomiteen.  

-Enstemmig valgt  

Leder i web komiteen ønsker å være leder i web et år til, han og komiteen fungerer utmerket, 
behagelig person, vi er heldige som får beholde ham. – Enstemmig valgt.  

 

Saker:  

Sak 1. Regnskap – Regnskapet er godkjent  

Sak 2. Delegater – Delegater ønsker å sitte ett år ekstra i vervene sine grunnet covid-19. 
Beslutning er godkjent.  

Sak 3. Lydfiler – Godkjent  

Sak 4. Utstyr til hybridmøter – Godkjent  



   

  

Sak 5. Arbeid med ord i litteraturen/oversettelsen: «Mangel på Religion» og «Rasen», mener 
ordlyden er ekskluderende. Beslutning: Konsensus  

Sak 6. E-Bøker: Område Øst vil gjerne at litteraturen vår blir tilgjengelig, til salgs, på e-bøker 
på norsk. Beslutning: Godkjent.  

OVSK: Mangler en sak som ikke er med på agendaen. (Område vest ønsker at åpningstider til 
NA telefonen oppdateres på visittkortene som kan skaffes fra Litteratur komiteen.)  

 

Eventuelt:  

Sak 1. Hvor blir regions møte til sommeren? Beslutning: Mo I Rana.  

Sak 2. Delegatene ønsker å gjennomgå sakene før WSC - Tommel opp fra alle RKM`er om at 
delegatene sender e-post til RKM som besvarer før Mars Beslutning: Konsensus 

Sak 3. Nestleder FU har 3 spørsmål  

1. Oppfølging av forrige Regions møte hvor det ble påpekt at vedtaksloggen ikke er 
oppdatert siden 2019, den skulle jo oppdateres? 

2.  2. Videre ble det i oktober avtalt at FU skulle ha en workshop nå i februar, skal vi 
gjennomføre i Mo i Rana?  

3. 3. Samledokumentet var rimelig kort lest, spesielt rapportene. FU ønsker at vi avslutter 
møtet i dag med en selvransakelse om hvorvidt betrodde tjenere i regionen følger opp 
sine verv.  
Kommentarer: Leder: Jeg har snakket med leder i FU og Workshopen kommer opp i 
juni. Beslutning: Workshopen blir gjennomført 
 
Sak 4. Gjøre oss mer synlig i media, sosiale plattformer 
Beslutning: Vi har valgt å optimalisere vår hjemmeside og bruke support på det.  
For eksempel en liste av ord som vil føre søkere hurtigere til hjemmesiden vår.  
 
Sak 5. Gruppeselvransakelse - det kommer inn for lite rapporter, de kommer ikke i 
tide, og de blir ikke fulgt opp på møtene 
‐ Viktig å følge opp vervbeskrivelsene sine. Det kom bare gode innspill om 

viktigheten med å ta service på alvor og forplikte seg til ansvarsområdet med å ta 
på seg et verv.  
 
Sak 6. Kredittkort til ny konto - Denne kontoen skal kun brukes til porto, og vi 
ønsker at det alltid står en fast sum på denne kontoen på ikke mer enn 5000,- Dette 
kortet skal brukes av de to pakkeansvarlige for å betale porto, da pakkene sendes ut 
ukentlig 
Beslutning: Enstemmig Godkjent  
Sak 7. Facebook saken  
Beslutning – Konsensus 30 000 til Telefonkomiteen.  
 
Nominasjon/anbefaling:  



   

  

Nina ønsker å stille til valg som sekretær i EDM.  
Beslutning: Enstemmig: Vi ønsker at hun nomineres  
 
Neste møte blir 11 Juni i MO i Rana kl 11.  

 

 

Valg av betrodde tjenere OVSK: 
‐ Et gruppemedlem i En Ny Start har blitt nominert som Vara RKM (Regions komite 

medlem). Spørsmål blir stilt til kandidaten. Noen av spørsmålene er: Har han 
sponsor, jobber han trinn, er han villig til å delta på regionsmøtene med RKM, er 
han flink til å be om hjelp? Det blir påminnet om viktigheten av at NA-
medlemmenes stemmer blir hørt, og viktigheten om å holde NA-strukturen rent. 
Det blir vedtatt enstemmig at kandidat får vervet Vara RKM. 

 
‐ Nåværende områdeleder er blitt nominert av sin hjemmegruppe til å fylle 

ledervervet enda ett år til. Leder forteller litt om sine erfaringer fra det året som har 
gått. Han har erfart at han klarer mer enn han selv tenker han ville mestre. Han har 
kjent på mestringsfølelse. Hans største motivasjon er å legge opp til at den neste 
lederen får nok opplæring slik at område ikke faller tilbake til slik område har vært 
de siste årene, altså lite fylte verv/lite servicevillighet. Leder får mye gode 
tilbakemeldinger på den jobben leder har gjort frem til nå. Det blir vedtatt 
enstemmig at nåværende leder blir valgt inn til et år til som leder for område vest. 

 

 
 

SAKER 
 

Ingen nye saker verken fra region eller gruppene. 

 
 
 
 
Neste møte for OVSK er 28. mai klokken 11:30 på Zoom 
 
 

 

 
I kjærlig tjeneste 

Sekretær OVSK 
 


