
1  

RAPPORTER FRA NA REGIONEN NORGE 
 

REGIONSMØTE 12 Februar 2022 
 
 
 
 

Innhold Side 1 

OVSK – Område Vest Side 2 

OSSK – Område Sør Side 3 

OMSK – Område Midt Side 4 

OØSK – Område Øst Side 5 

OØSKII – Område Øst 2 Side 6 

ONSK – Område Nord Side 7 

Leder Side 8 

Nestleder Side 9 

Sekretær Side   10 

Vara Sekretær Side   11 

Kasserer Side   12 

Vara Kasserer Side   13 

Delegat Side   14 

Vara Delegat Side   15 

2. Vara Delegat Side   15 

Leder Litteraturkomiteen Side   16 

Leder Webkomiteen Side   17 

Leder Telefonkomiteen Side   18 

Leder Oversettelseskomiteen Side   19 

Leder Fellesskapsutviklingskomiteen Side 20 

Leder Servicekonferansen Side   21 



OMRÅDE VEST 

2 

 

 

 
 

Rapport OVSK Januar 2022 

 

Økonomi 

Området Vest har god økonomi. 50% av beløpet som er på konto i slutten av året sendes inn til 

Regionen. 

Verv  

Vi har besatt vervene som leder, rkm, kasserer og sekretær. 

Oppmøte området 

Godt oppmøte med nye grupper som er meldt inn under bedriftskontoen til område vest nylig. 

Vi pleier å være 10-12 stykk på områdemøtene 

Det vært noen år der område vest ikke har hatt service villighet til å få besatt vervene som er. 

Men nå har vi fått på plass de viktigste vervene og det ser ut som dette har en slags domino 

effekt på servicevillighet.  

Saker til regionen 

Område vest ønsker at åpningstider til NA telefonen oppdateres på visittkortene som man kan 

skaffes fra Litteratur komiteen.  

 

IKS RKM OVSK 
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Ingen RKM - rapport 
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Ingen RKM – Ingen rapport 
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RAPPORT FRA OMRÅDE ØST 
Område Øst Service Komite sine områdemøter er hybridmøter og siste møte var i desember. Det er 
ikke områdemøte i januar (eller august), så neste er første lørdagen i februar. 10 møter i året altså. 
Det er rundt 5-10 GSR er til stede på møtene pluss komiteen. Økonomien er grei. I desember var 
selvransakelsen «Hvordan tar vi imot nykommere på servicekomitémøtene (i område øst)?» og 
fokuspunkt for gruppene «Hva gjør jeg for at nykommeren skal føle seg velkommen?». 
Kontorutstyr som PC (med mer), kamera og Jabra padder er innkjøpt og fungerer tilfredsstillende. 
Siden sist er budsjett for området for 2022 godkjent. OØSK har også lagt til ett nytt verv, nemlig 
Zoom host, NA Innlandet vil/har laget vervs beskrivelse som vil bli lagt til i retningslinjene til OØSK. 
Noen grupper trenger mer besøk, blant annet Sinnsro i Kjelleren på torsdager, men ser på 
nanorge.org at den gruppen er foreløpig stengt. 
I desember ble flere møter og arrangementer som grøtfest og nyttårsfeiringer, julebord med mer 
redusert eller avlyst pga. COVID-19 situasjonen, men noe ble arrangert, blant annet en forrykende 
dansefest på Grunerløkka arrangert av «En god start på dagen» gruppa som vanligvis holder møter 
på søndager på Majorstua. Flotte speak, mye dans, god musikk av kjente musikere og plenty 
tilfriskning. 
Vellykket læredag om servicestrukturen ble avholdt med suksess i november i Lambertseter kirke. 
Vi hadde innlegg fra FU om deres arbeid og organisering på Områdemøtet i november. 
Arbeidet med konvent er etter vår forståelse stoppet opp og ny komitee må på plass. 
Årshjul for RKM arbeid i OØSK er utarbeidet og powerpoint mal kan fås ved henvendelse til RKM i 
OØSK. 

 

 
IKS VRKM og RKM 
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Ingen Rapport 
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Hei og godt nytt år! 
Område nord driver sin vante gang. 
Vi har store problemer når det kommer til servicevillighet dessverre. 
Både på gruppe nivå og på område nivå har vi vanskeligheter med å fylle opp våre verv. 
Per dags dato er økonomien på bedringens vei for oss, vi begynner å gå smått i pluss. 
Vi har nettopp hatt område møte med bare 2 av 7 GSRer til stede. 
Grunnet mangelen på servicevillighet vil det ikke bli arrangert konvent i år men vi satser for fult for 
2023. 
Vi håper ting tar seg opp etter hvert rundt service. 
  
MVH 
ONSK RKM 
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Ingen Rapport 
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Godt nyttår! 
Jeg har akkurat skiftet mailkonto fra varasekretær til sekretær. Jeg er ganske fersk og prøver 
å lære hvordan dette fungerer. 

Håper jeg får litt slakk i starten   

 

Jeg sendte ut agendaen jeg fikk fra leder, men der kom vervene hulter til bulter, så jeg satte 
dem inn i en ny tabell. Lurer på om det fremdeles kommer sånn ut? Valgte derfor å sende ut 
i pdf format da jeg trodde det ble bedre da. 

 
Jeg fikk tilbakemelding på at sakene skal utdypes bedre, så jeg lagde en revidert utgave og 
utdypet sakene. Jeg har også fått tilbakemelding på at noen ønsker redigerbare utgaver og 
har sendt word/doc format til dem. 

 
Har i ettertid skjønt at det er leder som sender ut agendaen   

 

Nå prøver jeg å samle de rapportene jeg har fått inn, og tenker at jeg sender dem til admin 
komitè slik at vi kan bli enige om eventuelle nye saker som skal med. (Har i bakhodet at 
dette møtet er på Zoom og bør være så kort som mulig.) 

 
Jeg greide å pådra meg en hjernerystelse i forrige uke, og skal opereres av noe annet i 
morgen, så jeg er litt begrenset nå og litt skjelven til om jeg greier å følge med, å referere fra 
møtet. Litt konsentrasjonsproblemer og begrenser skjermtiden så godt jeg kan. 

 

Men møtet blir jo tatt opp slik at jeg kan få bruke litt tid på det der, så det går nok bra. 
Jeg håper dere sier ifra om noe er feil, og at dere hjelper meg litt slik at jeg kan utføre vervet 
mitt på beste måte. 

 
Jeg gleder meg i alle fall til å lære nye ting og fortsette fremover med et viktig verv i 
Regionen. Jeg gleder meg til å «se» dere alle sammen. 

 
 
 
IKS Sekretær 
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Ingen rapport – Regionen står uten varasekretær. 
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Hei,  

jeg har  

- laget regnskap/resultat for 2021 

- godkjent betalinger i nettbank 

- kommunisert  med varakasserer 

 

Vi har sendt videre: 

EDM: 53.200 kr 

WSO: 142.700 kr 

Hvor 18.500 kr var øremerket oversettelse av "Guiding Principles - The spirit of our traditions" 

 

Vi har pr 10.2.22 stående 200.000,- kr på regionens konto 

 

 

vi sees på lørdag 

 

Kasserer 

 

 

PS hater zoom møter 



VARAKASSERER 
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Ingen Rapport 
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Rapport fra delegatene til regionsmøte 12 februar 2022 
 

Siden forrige regionsmøte har vi deltatt på flere EDM zoom møter som har en sammenheng 
med agendaen til verdenskonferansen samt ett par zoom möten arr av NAWS. Vi har også 
svart på mail og videresendt mail fra andre regioner til vår region. 
Vi har hatt dialog med andre delegater både i Europa og USA angående hvordan vi kan 
jobbe med agendaen til verdenskonferansen innad i vår region. Vi har uppdatert med flera 
filmer till RKMena 
Hotell og fly er bestilt til vinter EDM i Rome i februar, delegat kan ej deltaga fysiskt grunnet 
covid, delegat og vara delegat har snakkat om dette. Vara delegat reser ned allikevel då det 
er fler fra region Norge som skal ned. Verdenskonferansen blir i år online og desidert mindre 
en sist gang. 
Regnskap for 2021 er levert til kasserer i regionen. 
Vi ønsker input fra RKM på motions til WSC 2022, noe vi ønsker å bruke et par min på neste 
regionsmøte 
Kostnad regions møte feb - 0 Kr 

 

Info om WSC 2022 finns här https://na.org/?ID=conference-index 
 

 

IKT 
 
Delegatene 

https://na.org/?ID=conference-index


VARA DELEGAT 

15 

 

 

 

Se rapporten fra delegat. 
 
 
 

 
2 VARA DELEGAT 
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NA Norges Litteraturkomité 
Vestre Strandgt.  19a, 4611 Kr.  
Sand 

litteratur@nanorge.org 
 

 

Rapport fra Litteraturkomiteen februar 2022 
 
 

Litteraturkomiteen startet året med en vareopptelling, og har derfor akkurat bestilt varer fra 
Belgia. Det resulterer i at vi ikke har mulighet til å overføre økonomiske midler til regionen i denne 
perioden. Neste gang vi overfører blir sannsynligvis i juni i år. 

 
Litteraturkomiteen opplever at omsetningen har gått ned de to siste årene, og vi håper nå at 
lettelsene som myndighetene innfører vil resultere i økt salg på sikt. 

 

Komiteen overførte 116000,- til regionen i 2021. 

Når det gjelder 2022, så har vi håp om at omsetningen kan ta seg opp på nivå med 2019 som var ca 
100000,- mer enn i 2021.  
Legger ved en resultatrapport som viser salget fra i fjor.  Dette 
resultatet er ikke endelig. 

 
Det pakkes 1 gang pr. uke og i den daglige driften går det meste som det skal.  Vi holder god 
kommunikasjon mellom komiteens medlemmer. 

 
Neste møte i litteraturkomiteen er 30.03.22 kl. 18.00 i Vestre Strandgate 19 A, Kristiansand. 

 
 

o Sak til regionen: 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. 

 
 

 
I fellesskap Ole 
Gundval 

Nestleder, NA Norges Litteraturkomité  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:litteratur@nanorge.org
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Her skal det komme en resultatrapport. Den var for sent levert. 
Anbefaler komtieen å ettersende den til alle interesserte.  Jeg er sykemeldt med 
hjemmekontor uten scanner, og orker ikke mer formatering. (Kjenner jeg er ferdig med 
dette referatet og samledokumentet nå.)  
Eventuelt lese den sånn:  
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri 4301 Varekjøp 4600 Emballasjematerialer 6100 Frakt, transport og 
forsikring 6110 Toll og spedisjonskostnader 6300 Leie lokaler 6420 Leie datasystemer 6810 
Datakostnad 6940 Porto 7500 Forsikringspremier 7770 Bank og kortgebyrer 8056 Påminnelsesavgift 
8060 Valutagevinst (Agio) 8160 Valutatap (Disagio) Gjelder periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 Periode 
Akkumulert Driftsinntekter 274 709,00 274 709,00 Driftskostnader -68 587,49 -68 587,49 -2 087,94 -2 
087,94 -12 433,00 -12 433,00 -3 031,25 -3 031,25 -61 430,00 -61 430,00 -8 385,00 -8 385,00 -4 850,00 -
4 850,00 -1 711,44 -1 711,44 -1 148,00 -1 148,00 -16 440,98 -16 440,98 -180 105,10 -180 105,10 
Driftsresultat 94 603,90 94 603,90 Finansielle poster -35,00 -35,00 470,57 470,57 -1 280,74 -1 280,74 -
845,17 -845,17 Ordinært resultat før skatt 93 758,73 93 758,73 Ordinært resultat 93 758,73 93 758,73 
Årsresultat 93 758,73 93 758,73 Resultatrapport NA Norges Litteraturkomité 986024247 Utskrevet av 
NA Kasserer 25.01.2022 17:45:08 Visma eAccounting Side 1 av 1 3100 Salgsinntekter, avgiftsfri 3120 
Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri 3910 Porto pliktig, ved salg 4160 Frakt, toll og spedisjon, 
under arbeid 4301 Varekjøp 4390 Beholdningsendring, vidersalg 4600 Emballasjematerialer 6100 
Frakt, transport og forsikring 6110 Toll og spedisjonskostnader 6300 Leie lokaler 6420 Leie 
datasystemer 6800 Kontorrekvisita (Res) 6810 Datakostnad 6940 Porto 7140 Reisekostnader, ikke 
oppgavepliktig 7500 Forsikringspremier 7770 Bank og kortgebyrer 7830 Konstaterte tap på fordringer 
8040 Renteinntekt tilbakebetalt skatt, skattefri 8056 Påminnelsesavgift 8060 Valutagevinst (Agio) 8160 
Valutatap (Disagio) Regnskapsår: 01.01.2020 - 31.12.2020 Gjelder periode: 01.01.2020 - 31.12.2020 
Periode fg år: 01.01.2019 - 31.12.2019 Periode Akkumulert Periode fg år Driftsinntekter 290 882,50 
290 882,50 366 063,50 149,00 149,00 149,00 -37 126,00 -37 126,00 0,00 253 905,50 253 905,50 366 
212,50 Driftskostnader -310,00 -310,00 0,00 -78 445,96 -78 445,96 -108 780,58 0,00 0,00 -27 402,60 -
398,00 -398,00 -4 484,49 0,00 0,00 -29 115,00 -6 005,50 -6 005,50 -3 228,25 -40 860,00 -40 860,00 -41 
910,00 -300,00 -300,00 0,00 -515,00 -515,00 0,00 -14 953,00 -14 953,00 -12 980,00 0,00 0,00 -577,00 -
3 044,00 -3 044,00 -8 881,00 -1 105,00 -1 105,00 -1 023,00 -13 203,71 -13 203,71 -12 668,21 0,00 0,00 
-4 651,00 -159 140,17 -159 140,17 -255 701,13 Driftsresultat 94 765,33 94 765,33 110 511,37 
Finansielle poster 0,00 0,00 41,93 -141,21 -141,21 0,00 843,85 843,85 996,82 0,00 0,00 -2 864,85 
702,64 702,64 -1 826,10 Ordinært resultat før skatt 95 467,97 95 467,97 108 685,27 Ordinært resultat 
95 467,97 95 467,97 108 685,27 Årsresultat 95 467,97 95 467,97 108 685,27 Resultatrapport NA 
Norges Litteraturkomité 986024247 Utskrevet av NA Kasserer 26.01.2022 08:41:13 Visma eAccounting 
Side 1 av 1 
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Rapport fra Webkomitéen til Regionmøte februar 2022 

 
Webkomitéen består pr. dags dato av 6 personer og alle verv er besatt. De fleste som gjør tjeneste, 
har lang fartstid i komitéen, så daglig service gjøres innen rammene vi har for svartid og informative 
tilbakemeldinger. Vi ønsker gjerne flere servicevillige i komitéen. 

 
Den daglige service går ut på å drifte og oppdatere nettsiden, legge ut informasjon om møter, 
arrangementer og dagsorden/rapporter fra områder og region. Vi rullerer på arbeidsoppgavene på 
månedlig basis for å dele på kompetansen om NA sin struktur og virke, på denne måten blir det 
uproblematisk å dekke for komitémedlemmer som ikke har mulighet for å utføre service grunnet 
andre årsaker. 

 
Webkomitémøtene avholdes månedlig via videokonferanse. Vi er også behjelpelig med å sette opp 
videokonferanseløsninger for andre grupper eller komiteer hvis dette skulle være ønskelig. Vi synes 
dette er en god løsning, spesielt når det er litt avstand mellom medlemmer som skal møtes, da det 
sparer NA for utgifter til kjøring. 

 
Vi har mottatt henvendelser fra medlemmer, lest rapporter og diskutert det som angår 
Webkomitéen. Her er våre kommentarer/synspunkter: 

 
● Leder ble nominert av Webkomiteen til å ta en periode til i ledervervet som er på valg i 

regionen i februar. 
 

● Sak angående å gjøre NA Norge mere synlig i media.Vi konkluderte med at det ville bli alt for 
kostbart å “kjøpe” et sett antall ord, slik at vi kommer høyt opp i Google søk, så vi ble enige 
om å optimalisere vår egen side. Vi måtte først komme opp med en liste over søkeord, så 
kunne supporten vår benytte et par timer på analyser, før vi evt. kjøper ytterligere tjenester 
for å utføre optimaliseringen. 

 

● Angående utstyr til hybrid møtene, har vi sendt forslag til leder og sekretær. 
 

● Utover det har vi ingen pågående saker om utviklingen av hjemmesiden vår. Når det er sagt 
så er vi “på” hele tiden, enten det er signaler fra våre medlemmer eller på eget initiativ, så 
gjør vi vårt beste for at informasjon på siden vår er oppdatert og enkel å finne. 

 
 

Vi oppfordrer igjen alle våre epostinnehavere om å “rydde” i sine respektive epostkasser, slette 
gamle referater og lignende da dette ligger tilgjengelig i “arkiver” på nettsiden vår. Det er mange 
som nærmer seg maximum limit og dermed risikerer at viktig epost ikke kommer fram. 

 

Vi ønsker å forbedre og utvikle oss, så dersom noen har flere forslag til nettsiden vennligst send oss 
en epost på webmaster@nanorge.org 

 

IKS Webkomitéen 

mailto:webmaster@nanorge.org
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Referat Telefonkomiteen februar 2022 
 
 

Ledige verv: sekretær og nestleder. 

 
Leder har siden sist satt i gang ny sløyfe på hjelpetelefonen vår (05.11.2021). Hatt kommunikasjon 
med kasserer ang budsjett/regnskap og økonomi i komiteen. Oppdatert 12-trinnsfrivilligliste. 
Komiteen har også besvart mail. 

 
6. juli 2020 startet vi opp med ny telefonordning! 

Info om ny ordning: 

Vi har åpent 10-22 hver dag, også i helger, ferier og helligdager. Vi har tre grupper som rullerer. 

Vaktordningen varer 4 måneder pr sløyfe. En sløyfe består av inntil 8 tjenestevillige medlemmer. 

Alle anrop ringer samtidig hos alle våre telefonvakter. Dette har resultert i at alle anrop til Anonyme 

Narkomane har blitt besvart. 

PS: vi har dessverre hatt en del trøbbel med teleoperatøren og tjenesten de leverer i den siste 

sløyfen. Vi holder på med å undersøke andre løsninger og operatører. 

Det ER mulig å melde seg til telefonvakt. Det må gjennomføres et infokurs, og man blir lagt til en 

reserveliste, om noen av våre telefonvakter skulle trekke seg fra sitt verv. Ta kontakt med komiteen 

hvis det er aktuelt. 

Vi minner om at vi trenger flere 12-trinnsfrivillige medlemmer. Spesielt kvinnelige 12-trinnsfrivillige. 

Vi har flere fylker der vi ikke kan tilby møtefølge til nykommere. Dette gjelder fylkene: Vestland - 

tidligere Sogn og Fjordane, Innland - tidligere Oppland, og Troms og Finnmark - tidligere Finnmark. 

Det er også svært få frivillige i (Nord) Trøndelag, (Aust) Agder, Viken (Akershus og Østfold). 

Hvis koronarestriksjoner skulle forby fysiske møter vil ikke 12-trinnsfrivillige fungere som (fysisk) 

møtefølge. 12-trinnsfrivillige bes da om å fungerer som digitalt møtefølge. Det vil si forklare og vise 

veien til et digitalt møte. 

Av sikkerhetsgrunner oppfordres 12trinnsfrivillige til ikke å gjøre (fysisk) møtefølge alene. 

Telefonkomiteen inviterer og oppfordrer nye og «gamle» 12-trinnsfrivillige til å delta på 

informasjonskurs igjen. Vi oppfordrer også telefonvakter til å komme og dele erfaringer. Vi 

trenger fremdeles å øke en felles bevissthet av denne tjenesten. Dette må pga situasjonen vi er i 

holdes på Zoom. Vi kommer tilbake med mer info om dette. 

Neste TK-møte blir etter regionsmøte i februar. Kommer tilbake med dato. Alle er velkommen for 

deltakelse - både som nominert til verv og observatør. 

Tusen takk til alle som har bidrar i Telefonkomiteens tjeneste. 
IKT 
Leder 
Telefonkomiteen 
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Rapport Oversettelseskomiteen 

Saker: 
Ingen saker til regionen. 

 
 

Prosjekter: 
–Veiledende prinsipper- Ånden av våre tradisjoner 
Snart ferdig korrektur, regner med å sende den til NAWS i løpet av 
senvinteren 
–Nyoversettelse av Veiledning til Trinnarbeid, går sin gang 
–Oversetting av IP#30- Mental helse i tilfriskning, går sin gang 
–Revisjon av Det virker- Hvordan og hvorfor, er mer enn halvferdig 

 
IKT 
Geir 
Leder Oversettelseskomiteen. 
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Rapport FU – Felleskapsutviklingskomiteen februar 2022. 

Sak til Regionen: Kort fortalt ønsker vi å benytte oss av medlemmer fra ressurslisten til å lage 

lydfiler om tradisjonene som legges på vår hjemmeside. Se agenda for mer informasjon. 

Hei alle sammen. 

FU begynner å sette seg som komite. Vi har komite-møter på Zoom siste mandag hver mnd. kl. 
18:00 

– 20:00. Regionens Zoom-konto brukes til alt vi gjør på nett. Komiteen består pr. i dag av leder, 

nestleder, kasserer, ressursansvarlig og vara ressursansvarlig. Vi regner med å ha fått valgt ny 

sekretær innen Regionmøtet nå i februar. Vi har følgende verv ledige: 

Sekretær 

Vara 

sekretær 

Vara 

kasserer 

Vi er medlemmer fra flere områder som samarbeider godt og stiller opp der felleskapet vårt 

ønsker oss. Vi lærer sammen og består av medlemmer med ulik og bred kompetanse. Pga. av 

pandemien har vi så langt ikke fått reist rundt og avholdt workshoper fysisk, men vi jobber med 

å finne akseptable løsninger på Zoom. Det er litt «learning by doing», og vi synes etter hvert at vi 

ser konturene av noe som fungerer. 

En av våre store utfordringer som vi jobber med for tiden er å finne ressurspersoner fra alle 

områdene. Dette er en prioritert oppgave og vi ber RKM om å hjelpe oss med det. Se vår service 

side på nanorge.org for mer informasjon om dette. 

En annen utfordring er både å gjøre oss mere synlige, men også tiltrekke medlemmer til service. I 

lys av diskusjonen fra forrige Regionmøte diskuterte vi dette i komiteen. Utover å være 

tilgjengelige og behjelpelige i OR-arbeid så vi det som viktig å være synlige på konvent og treff. Vi 

bestemte oss derfor å gå til innkjøp av t-skjorter og gensere til komitemedlemmene og t-skjorter 

til ressurspersonene som deltar på våre w orkshoper. Plaggene har trykk på brystet med vår logo 

og 

teksten; “Gjør service – det virker” og baksiden preges av vår epost-adresse. 

Vi deltok også med en fysisk workshop under område øst sin Læredag i november. Leder og 

nestleder samarbeidet om denne workshopen. Ellers har leder etter anmodning fra enkelte 

NA grupper i område øst vært og informert om de ulike vervene i vår struktur. 

Vi ser fram til et nytt år med mindre begrensninger pga. pandemien og håper vi kan få reist og 

holdt workshoper rundt i landet. Mer informasjon om kommende aktivitet finner dere under 

«Fremdriftsplan» på https://nanorge.org/fu-komiteen/. Våre digitale workshoper blir også lagt ut 

på vår service-side sammen med annen relevant informasjon om FU. 

 

 
IKT Lena og Lars Arne 

https://nanorge.org/fu-komiteen/
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Ingen rapport – Regionen står uten leder av servicekonferansen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samledokument er utarbeidet av sekretær 29.01.2022 


