Referat fra møte i NA i Regionen Norge
12 februar 2022
Presentasjonsrunde:
Lydfilen begynner i konseptene så jeg har ingen ide om hvem som var til stede og
hvilket området nye RKM`er representerer.
Dette er en gjetning:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Varakasserer
Varadtid ?
OMSK – Område Midt
ONSK – Område Nord
OSSK – Område Sør
OVSK – Område Vest
OØSK – Område Øst
OØSKII – Område Øst 2
Delegat
Vara Delegat
Leder Fellesskapsutviklingskomiteen
Nestleder Fellesskapsutviklingskomiteen
Leder Litteraturkomiteen
Kasserer Litteraturkomiteen
Leder Oversettelseskomiteen
Leder Telefonkomiteen
Leder Webkomiteen
Observatører
Nominasjon EDM

Til stede
--Til stede
Til stede
-Ingen reprTil stede
RKM og Vara RKM til stede
Til stede
RKM og vara RKM til stede
Til stede
Til stede
Til stede
-Til stede
Til stede
Til stede
Til stede
Til stede
Til stede
Aner ikke
1
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Møteagenda:
Stille stund for å minne oss på hvem vi tjener
12 Tradisjoner - Ble lest.
12 Konsepter

Ble lest.

Visjonen for NA-tjenesten Ble lest.
Post / E-post – Ingen
Referat forrige møte – ingen sekretær tilstede
Godkjennelse av agenda:
Godkjent, med tre ekstra saker under eventuelt.
Rapporter:
Alle innsendte rapporter er å finne i oppdatert Samledokument 12.22
Spørsmål og svar:
Det kom inn noen rapporter og forslag i siste liten, var for dårlig til å gjøre noe med
det. Rapportene bør være meg i hende senest 13 dager før møte, det er da
samledokumentet går ut.
VALG:
B.
D.
F.
I.
K.
O.
R.

Nestleder
(rusfri tid 3 år, varighet 2 år)
- OØSK hadde en kandidat – denne ble valgt
Vara Sekretær
(rusfri tid 3 år, varighet 2 år)
- ingen kandidater
Vara Kasserer
(rusfri tid 3 år, varighet 2 år)
- ingen kandidater
2. Vara Delegat
(rusfri tid 4 år, varighet 2 år)
- ingen kandidater
Leder Litteraturkomiteen
(rusfri tid 4 år, varighet 2 år)
- Ole Gunvold feb 22
Nesteder Fellesskapsutvikling
(rusfri tid 3 år, varighet 2 år)
- ingen kandidater
Leder ECCNA
(rusfri tid 3 år, varighet 2 år)
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S.
T.

- ingen kandidater
OR koordinator
- ingen kandidater
OR koordinator
- ingen kandidater

(rusfri tid 3 år, varighet 2 år)
(rusfri tid 3 år, varighet 2 år)

Avtroppende sekretær har alles tillit, viser ansvar og er enstemming valgt som leder I
litteraturkomiteen.
Enstemmig valgt
Leder i webkomiteen ønsker å være leder I web et år til, Han og komiten fungerer
utmerket, behagelig person, vi er heldige som får beholde ham.
Enstemming valgt
NB! Regionen ønsker tjenestevillige!

SAKER:
Sak l.
Regnskap
Kasserer viser regnskapet og resultet er ok og som forventet
En post som var litt under, men tror det retter seg ved balansering
Kommentarer:
Delegat: Veldig bra at vi omsider har fått sendt penger til WSO
Beslutning: Regnskapet er Godkjent
Sak 2:
Delegater
Delegatene ønsker å sitte ett år ekstra i vervene sine fordi WSC har blitt
utsatt med ett år grunnet covid-19. Se rapport samledokument. Dette for å
kunne fullføre syklusen før nye delegater tar over stafettpinnen.
Kommentarer:
OVSK: Ikke noe problem
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Ingen andre innvendinger
Beslutning: Godkjent
Sak3:
Lydfiler
Sak om tillatelse til å lage lydfiler om tradisjonene. Sak fra FU (se vedlegg i
samledokumentet)
Vil Regionen ha det? Diskusjoner om hvor disse filene event bør ligge.
(Anbefaler å legge de på Speak siden).
Kommertarer:
Varakasserer: berømmer FU for ideen. Det viktigste er jo at det blir
gjennomført, ønsker FU Lykke til og takk for arbeidet, vi trenger jo kanskje 4050 medlemmer totalt. Jeg kan også komme med forslag til medlemmer fra mitt
område...
OØSK2: kommet frem til det samme, men også med nytt forslag om å legge en
ny fane på nettsiden, som kalles «Podcast» med trinn og konsepter etter hvert.
OØSK: kjempefint forslag, kom også med noen innspill til plassering, men
overlater til FU eller Web, utover det så venter vi på liste på ressurspersoner til
neste møte
ONSK Vi synes det er en kjempegod ide, folk har jo lesevansker og dysleksi,
andre utfordringer.
Nestleder FU: Ressurspersoner, vi ønsker et bredt spekter både i kjønn og
alder, ikke minst geografisk.
Beslutning: Godkjent
Sak4:
Utstyr
Anskaffelse av utstyr til hybridmøtene. (Se vedlegg samledokumentet)
Webkomiteen har funnet noen alternativer;
• 7500 for å kunne holde hybridmøter
• 9000 Seperat kamera med 2 eksterne mikrofoner +PC
• 14000 med 360 graders kamera, vi kaller det «Ugla» godt kamera,
høytaler og bra mikrofon, plug and play, med PC
• 12000 ligner litt på tidligere forslag. Vi kan ikke forvente at alle
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betrodde tjenere har PC (Det viktigste er at vi greier å strømlinje litt
når vi har hybridmøter slik at noen tar seg av de som er på zoom og
at vi lærer oss en litt annen møtedisiplin)
• Vi har faktisk prosjektor
Kommentarer:
Leder litteraturkomite : Når vi først skal ha hybridmøter så er det viktig at
de fungerer optimalt. Fra vår side ser det ut som vi får bedre råd fremover.
Vi synes det er viktig å kjøpe noe som varer og som varer og er av god
kvalitet
OØSK Disse to høytalerne fungerer tilfredstillende. Avhengig av
romstørrelse. Alternativ 3 Ugla fungerer fint, anbefaler at vi koster på oss
arbeidsverktøy som holder til våre formål.
Leder Oversettelse: Når vi først skal bruke penger på dette er det lurt å
kjøpe en god PC som takler datastrømmen smertefritt. Hvorfor ikke gå for
den løsningen som vi har god erfaring med og heller legge på å kjøpe en PC
til 7-8000 kr.
Delegat: Jeg tror neppe det blir mindre onlineforum. I Italias 40 års fest
hadde de kombinert med onlinemøter. Vi trenger bedre utrustning til flere
formål enn komiteer og regionsmøter.
Leder Web: Når det er snakk om penger så sparer vi mye penger på å ha
disse hybridmøtene. Vi sparer mye penger på dette, (kanskje 100-150 000)
det er mange basic tekst til fattige land som ikke har råd Hybridmøtene kan
fungere litt bedre enn de har gjort til nå.
ONSK: Genial ting, dette er jo en langsiktig invistering som man sparer på i
stedet for at vi reiser rundt omkring.
Leder: Jeg leser ut av dette at flere er enige, det er mange forslag og at
dette kanskje bør overlates til Web
Beslutning: Godkjent
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Sak 5:
Arbeid med ord i litteraturen/oversettelsen:
Område Øst ønsker at delegatene tar med ordlyden «mangel på
religion» med til WSC til diskusjon sammen med ordet "rasen» som
var oppe på sist regionsmøte. De mener ordlyden er ekskluderende,.
OVSK: Vi håper at teksten blir avkortet til at vi rett og slett avslutter
med at hvem som helst kan slutte seg til oss.
Oversettelse: mangel på religion/ fravær/ kan være
oversettelsesfeil. I forhold til ordet «rase» tar vi kontakt med norsk
språkråd for å finne ut hva vi bør/skal bruke. Vi ønsker jo ikke at
litteraturen skal være støtende på noe vis. Dette vil jo igjen føre til
redigering/refundering av all overatt litteratur. Dette kommer opp
igjen i Juni
Delegat: Ønsker vi at forandringer på norsk er å foretrekke, er det
lettere å se på vår egen oversetting, heller enn orginalspråket, som
er en omstendelig og tidkrevende prosess. Det er viktig å ta med seg
dette til WCO.
OØSK: Vi har jo nå gått fra Basic text nr 1-6 hvis vi vil endre noe, eller
utvikle oss, så tar det tid og vi må jo begynne en plass. Vi ønsker å ta
disse diskusjonene og på en aller måte må vi initiere det å ønske å
utvikle oss, og endre teksten vår over tid. Det er fint å høre fra
oversettelse at man kanskje kan se på alternative oversettelser.
Leder oversettelse: Det er viktig at saken tas med til WSC, slik at det
blir en diskusjon rundt det. Det er viktig at resten av verden også blir
klar over at dette er en utfordring i Norge, som vi nok deler med
flere Regioner. Hvis vi ønsker å forandre Basic Text; så må
delegatene ta det med.
ONSK: forslag fra «lack» of religion til «absence of religion»
Beslutning: 1 avstår, ingen imot, går videre..
Delegat: tidligere avsteminger med en avståene stemme ført sakene
tilbake til gruppene. Konsensus er et interessant tema....
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Leder: Forskjellen her var vel at et område valgte å avstå.
OØSK: Støtter konsensus på denne saken
Beslutning: Konsensus

Sak 6
E-bøker
Område øst vil gjerne at litteraturen vår blir tilgjengelig, til salgs, på e-bøker
på norsk. Ønsker å få norske e-bøker om NA litteratur.
Leder Oversettelse: Nå ligger det en del ute på nanorge.org. NA ligger på
Amazon mm. Hvorfor det ikke er utgitt på flere språk er uforståelig. Foreslår
at delegatene tar det med til WSC
Delegat: Færre jobber nå med WSC, mange har mistet grunnlaget under
pandemien. Dette er en økonomisk prioritering hvor vi kan melde inn
behov/ønsker og deretter havner i prioriteringskø.
Leder Webkomiteen: Noen fra innlandet online leser allerede litt fra
litteraturen vår. Som alle kan se på skjermen, nå river jeg ut en og en side og
scanner inn for hånd. Det er store fordeler med å ha litteraturen online.
Litteraturkomtien: Vi kjøper inn mynter og ønsket litteratur og bruker bare å
kjøpe inn, og selge det som er tilgjengelig/ønskelig/salgbart.

Kommentarer:
NN: Kan vi få dette med i referatet?
Leder: Møtet blir tatt opp og sekretæren skriver referat av lydfilen.
Beslutning: Godkjent
OVSK: Mangler en sak som ikke er med på agendaen. Saker som ikke er
sekretæren i hende før samledokumentet går ut (14 dager før) blir ikke med.
(Område vest ønsker at åpningstider til NA telefonen oppdateres på visittkortene som kan
skaffes fra Litteratur komiteen.)
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Eventuelt:
Sak l
Hvor blir regionsmøte til sommeren?
I følge julet vårt er det nord sin tur...
ONSK: Vi har ikke nok servicevillige til å avholde konvent.
Delegat: Er det noe området som vil ha det, kanskje vi bare tar det online
OOSK: Jeg tror at det er tiltrekkende og sundt å ha et fysisk møte
OVSK: Vi holder ikke konvent, men avholder neste møtet i Mo i Rana
Beslutning: Mo I Rana

Sak 2:
Delegatene ønsker å gjennomgå sakene før WSC (Se vedlegg 2)
Delegat: Vi ønsker at alle områdene tar stilling til disse. Vi ønsker å få Norges
innputt på hvordan vi skal stemme på disse 5 motions. Nå har vi jo fått det
oversatt til norsk (av tidligere medlem av FU) og er takknemlige for det. Får vi
ikke noen innputt så har vi mandat til å stemme på deres vegne.
Sak 1-3: forlenge avtaler som har gått ut/over tiden under pandemien
Sak 4: Godkjenne vår nye litteratur, som jeg vet at en del norske har vært med
å bidra til, «Fokus på åndelige prinsipper», som ligger på na.org som man lese
der og eventuelt komme med innspill til.
Sak 5: Godkjenne det provisoriske budsjettet et år til?
Hvordan skal vi stemme over det i NA Norge? Skal vi stemme nå?
Eller sende ut en mail til RKMène som må besvares innen Mars, slik at
områdene kan ta stilling til disse?
OØSK: Enig med Jonas
Tommel opp fra alle RKM`er om at delegatene sender mail til RKM som
besvarer før Mars
Beslutning: Konsensus
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Sak 3:
Nestleder FU har 3 spørsmål:
1. Oppfølging av forrige Regionsmøte hvor det ble påpekt at vedtaksloggen
ikke er oppdatert siden 2019, den skulle jo oppdateres?
2. Videre ble det i oktober avtalt at FU skulle ha en workshop nå i februar, skal
vi gjennomføre i Mo i Rana?
3. Samledokumentet var rimelig kortlest, 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
Leder Web: På forrige Regionsmøte ble det tatt opp, eller jeg tror det var en
sak, angående å gjøre oss mere synlig i media. Web komiteen har sett litt på
det, (det ligger i rapporten også). I forhold til googlesøk er det umulig å si hva
det koster. Det går på anbud og klikk, og kostnadene blir nok uoversiktlige og
høye.
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
Leder litteraturkomite: Vi har retningslinjer på at vi skal ha jevnlige
grupperansakelser på noen av disse møtene. (Minner også om og en sak jeg
ønsker å ta opp til slutt)
Gruppeselvransakelse – det kommer inn for lite rapporter, de kommer ikke i
tide, og de blir ikke fulgt opp på møtene.
Diskusjon rundt dette:
Leder oversettelse: Vi er alle mennesker og det er mulig å gjøre feil, men det er

Referat fra møte i NA i Regionen Norge
12 februar 2022
viktig å følge opp vervebeskrivelsene sine. Rapportene er viktige og en ide er å
lage en kalender, datoer vi må forholde seg til, oppgaver som skal utføres.
Leder Litteratur- Vi burde ta oss tid til å gå igjennom rapportene
OØSK – Årshjulet, (ligger ved som rapport). Fremdriftsplan er et nødvendig
verktøy.
Leder Telefonkomiteen: Det er ikke en stor jobb å skrive en rapport og det gir
dårlige signaler utad, hvis vi lar være. Regionen trenger å ha denne infoen her,
og andre trenger å vite hva som skjer her Regionen og NA som felleskap.
Delegat: Det ligger jo en del forrentninger til at folk skjøtter sine verv på beste
måte, vi skal jo velge våre servicerepresentanter med omhu.
Hvordan skal vi få opp gleden av å gjøre service?
Håper på en god brainstorming på workshopen i juni. Hvordan kan områdene
hjelpe hverandre?
Varadelegat: Vi har en utdatert mailtjeneste, I EDM har det blitt søkt om gratis
Microsoft Office 360, og nye samarbeidsplattformer på Goole og Teams mm.
Leder oversettelse: Det ville gjort alt arbeidet enklere, får vi en gratis pakke til
hele organisasjonen er det ikke noe å lure på.
Nestleder FU: Ideen er god. Ikke alle er like bevandret i IT og programvare. Vi
må holde det så enkelt som mulig!
ONSK: Lets do it, det må jo bli bedre enn det vi har i dag. Vi ser jo at folk
mangler Office pakke mm. Interaksjon mellom alle de forskjellige utdaterte
programmene er en utfordring.
Leder: Hva kreves teknisk?
Varadelegat: EDM setter det jo opp nå, vi vil miste noe gammel mailhistorikk,
og må «flytte»/omformatere noen filer osv. Men når dette først er gjort så
trenger vi jo ikke gjøre noe lignende på veldig lenge.
OSSK: Oppmuntrer til å lese gjennom retningslinjene
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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
Leder Oversettelse: Gjør det!
Kasserer: God ide, gjør det!
Beslutning: Enstemmig Godkjent
Sak 7:
Facebook saken
Leder telefonkomtite:
Har ligget lenge. Sist i oktober trodde jeg vi ble enige om at det skal brukes
30 000 til annonsering/informasjon. Det er en fin måte å få ut informasjon, vi
trenger å ha dette.
Leder Oversettelse: Den blir jo ikke brukt, hva skal vi med den siden egentlig?
ONSK: Nei den har jo ikke brukt på lenge, min erfaring som telefonvakt er at
folk ikke alltid skjønner nettsiden vår. Til neste år kommer det antakelig
konventer og andre treff som det vil bli lett å annonsere her.
OSSK: Tanken var jo å gjøre seg synlig for den rusavhengige som fortsatt lider.
Trafikken er jo ikke så viktig, og jeg tror folk har vært litt redde for å bruke den.
Det hadde ikke gjort noe om siden var litt spennende, men den er viktig for folk
som leter etter informasjon, og etter hvert poste aktiviteter. Den gjør nok
nytten sin
Leder telefonkomite:
Det at det ikke blir postet noe der er jo at saken har blitt lagt litt på is, falt ut av
agendaen tre ganger. Siden blir besøkt mye, og jeg får henvendelser på
Messenger og mail av folk som lurer på ting. Men vi legger jo ikke ut noe, for vi
vet liksom ikke helt hva vi skal gjøre med den. Vi trenger midler for å annonsere
videre.
Delegat: Det er jo en ide og se til andre land om hvordan de gjør det der,
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hvordan bruker andre sosiale medier. Den lange beslutningsprosessen gjør det
jo litt «traurig» og dreper litt gleden med å gjøre service. Telefonkomteen
venter og venter før vi kommer til en beslutning.
ONSK: Hva er problemet med anonymiteten det blir snakket om?
OOSK: Ja det kan spørre om, hvis du går inn å trykker likes så ser jo andre hva
de trykker på osv. Eller andre ser at du følger siden, så kan andre se det.
Personlig mener jeg folk må vite hva de trykker like på, og jeg mener ikke noe
sterkt om det
ONSK: Unnskyld utrykket med dette er jo en «Fette idiotisk diskusjon», det er jo
flisespikkeri høres det ut som. Om du ikke ønsker å være offentlig i NA, så
tenker jeg at da lar man vær. Og om du gjær det faen så trykker du like. Det er
en tåpelig diskusjon. Dette er et individuelt spørsmål som folk må ta stilling til
på en offentlig side. NA som helhet er ikke anonym, vi er offentlige.
Leder Telefonkomiteen: Å bryte din egen anonymitet er et individuelt spørsmål.
OR arbeid er jo også en offentlig sak. Det er mye følelser og greier i dette her.
Vi ønsker å få landet saken: kan vi få noen midler til å annonsere siden?
Vara kasserer. Vi må få lukket denne saken, kan vi tilkjenne telefonkomtien en
sum så kan vi få promotert den siden. Så kan vi heller evaluere etter en tid om
det har gjort noe for siden.
Leder: (fikk ikke helt tak i hva det var du sa…)
Forslaget var 30 000, men summen kan jo være hva som helst, vi har ikke noe
tall å komme med før dette er prøvd.
Det mest kostnadseffektive var å bli mer synlig på nettsiden slik at vi kommer
opp når du søker på rusbehandling mm
OØSK avstår
OVSK : Vi synes det er viktig å bruke midler til å vises. Vi står jo med flyere, er
ute på OR oppdrag Det skader ikke å gjøre et forsøk..
Beslutning: Konsensus 30 000 til Telefonkomiteen
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Nominasjon/anbefaling:
Nina ønsker å stille til valg som sekretær i EDM.
Forteller litt om seg selv.
OØSK: Hvor stort er vervet?
Delegat: Serviceoppdrag EDM kan man gå og lese vervbeskrivelsen. edm.na.org
Det er viktig å være pliktoppfyllende, og det er mye arbeid. Sekretær er et av de
største vervene.
OØSK: kjempekult at hun vil stille, vi er for nominasjonen.
Beslutning: Enstemmig: Vi ønsker at hun nomineres

Neste møte blir 11 Juni i MO i RANA kl 11
Dette er leder sitt siste møte, tusen takk for service!
Mange fine tilbakemeldinger.
Heia Norge!!!

IKS Sekretær

