Referat Område Øst 2 Service Komite – 2. april 2022
TILSTEDE: 10 stk. (5 stk. med stemmerett)
Leder, Sekretær, Vara RKM, RKM (med stemmerett for NA Skien), Kasserer, GSR NA
Sandefjord, GSR «Du er ikke aleine» i Bø, GSR NA Drammensgruppa, GSR NA Porsgrunn, 1
stk. observatører.

INNLEDENDE PUNKTER:
● Leder ønsket velkommen, vi tok en stille stund etterfulgt av Sinnsrobønnen og
presentasjonsrunde.
● Tradisjonene og konseptene i kortform ble lest opp.
● Presentasjon av 4. konsept, “Effektivt lederskap er høyt verdsatt i Anonyme
Narkomane. Lederegenskaper må nøye vurderes når betrodde tjenere velges».
Siden neste møte blir ekstraordinært vil neste fordypning bli av 6. konsept i juni. Vara
RKM er villig til å ta på seg oppgaven.
● Lest status i saker fra forrige møte.

RAPPORTER:
ADMINISTRATIVE TJENERE:
Leder: (ikke sendt rapport)
Glemt å sende inn rapport. Vært i kontakt med Drammensgruppa. Forsøkt å kalle inn
til administrativ tjener møte.
Nestleder: LEDIG VERV
Kasserer:
Beklager for lite deltakelse i februar og mars, men livet har kommet i veien. Det
synliggjør forhåpentligvis viktigheten av vara-vervene, og oppfordrer alle som kan
være interessert til å ta kontakt dersom du vil vite mer om vervet. Kasserer går av i
juni 22.
Siden sist har jeg oppdatert regnskapet til området, satt inn midler etter vedtatt
budsjett til kontoene til administrative tjenere og underkomiteer.
I mars hadde vi 350 kr. i kostnader og mottok 2000 kr. i bidrag fra gruppene.
Saldo per 28.02.2022 NOK 15.911,33
Ny saldo per 31.03.2022 NOK 17.561,33
Samlet på alle områdets kontoer, inkl. administrative tjenere og underkomiteer,
står det pr. 01.04.22: kr. 37.636,33

Husk å merke innbetalinger med gruppenavn.
Vara kasserer: LEDIG VERV
Sekretær:
Fått innføring i Google Drive og satt opp tilganger til e-post. Oppdatert flyer som er
sendt til Webkomitéen. Denne er nå erstattet med den gamle som lå under
«arrangementer» på nanorge.org. Ryddet litt i e-postboksen og filarkivet. Skrevet
referat fra forrige møte og laget forslag til dagsorden. Begge ble sendt til korrektur
hos leder før det ble sendt til gruppene. Gruppene har også fått tilsendt flyer.
Forberedt meg til møtet i dag.
Vara sekretær: LEDIG VERV
RKM: (ikke sendt rapport)
Har satt seg inn i agenda til Regionsmøtet og deltatt på Regionsmøtet.
17 stk. tilstede på forrige Regionsmøte. Regnskap ble fremlagt og godkjent.
Delegatene ønsker å sitte i ett ekstra år siden møter er forskjøvet pga. covid. Forslag
om å lage en podcast er godkjent.
Oversettelseskomitéen vil rådføre seg med språkrådet for å endre ordet «rase». Det
er også diskutert i verden å endre ordet «mangel på religion»/ «lack of religion» til
«absence of religion».
Det er bestemt at Regionsmøtet i juni skal være fysisk, i Mo i Rana.
Vara RKM: (ikke sendt rapport)
Første møte som Vara RKM og har ikke gjort noe særlig, me har vært i kontakt med
RKM og lest referatet fra Regionsmøtet.
UNDERKOMITÉRAPPORTER:
Offentlige Relasjoner (OR): LEDIG VERV
Aktivitetskomité: (ikke tilstede - ikke sendt rapport)

RAPPORTERING FRA GRUPPER REGISTRERT I OMRÅDE ØST 2:
NANO NA Notodden | Mandag og fredag 18.00 – ikke sendt rapport
Rådhusgata 3, 3674 Notodden (Ikke tilstede)

NA Hokksund – Kom tilbake det virker | Mandag 19.00 – ikke sendt rapport
Adresse: Professor Hans Strøms vei 10, 3300 Hokksund (Ikke tilstede)

NA Sandefjord | Mandag 19.00 – ikke sendt rapport
Adresse: Stockfleths gate 6-8, 3210 Sandefjord

Det har vært 15-20 på tilfriskningsmøtene. Alle verv besatt. Servicevilligheten
blomster. Kasserer var ikke på forrige GSM så vet ikke saldo på konto.
NA Skien | Tirsdag 18.30 - ikke fått rapport
Adresse: Einar Østvedts Gate 14, 3724 Skien (Ikke tilstede)

RKM rapporterer på vegne av NA Skien. Ca. 2600,- på konto. Har startet opp igjen og
vært 4-5 deltakere på de to foregående møtene.
NA Drammensgruppa | Onsdag 19.00 – ikke sendt rapport
Adresse: Grønland 101, 3045 Drammen

8 stk. på forrige GSM. Alle verv besatt. Har 5160,- på konto og husleie skal betales i
juni. Vi har vedtatt at vi skal ta beslutning om å sende penger til Området 2 ganger pr.
år. Ser økt servicevillighet i gruppa vår og har nykommere.
NA REcovery | Tirsdag 19.00 – ikke sendt rapport
Adresse: Harald Heggestadvei 5, 3174 Revetal (Ikke tilstede)

NA Bø “Du er ikke aleine” | Onsdag 18.00
Zoom Møte ID: 271 845 200 (passord: 02646)

Vi har vært 10-12 personer på delingsmøtene våre. Vi har grei økonomi. Vi leser fra
«Spiritual Principle A Day» som tema. Vi var 4 personer på sist GSM. Tok opp teamet
forstyrrende og voldelig atferd på Zoom-møter i gruppeselvransakelsen vår denne
gangen. Ellers har vi servicevillighet, alle verv er besatt og det er en atmosfære av
tilfriskning på delingsmøtene. Vi er kun på Zoom inntil videre. Vi fortsetter arbeidet
med å sikre oss et nytt lokale.
NA Carpe Diem | Onsdag 19.00 – ikke sendt rapport
Adresse: Furumoveien, 3360 Geithus (Ikke tilstede)

NA Hortensgruppa | Onsdag 19.00 – ikke sendt rapport
Adresse: Geelmuydensgt. 8, 3182 Horten (Ikke tilstede)

NA Skollenborg | Onsdag 19.00 – ikke sendt rapport
Adresse: Laagendalsvn 87, 3619 Skollenborg (Ikke tilstede)

NA Sandefjord - Vi tilfriskner | Torsdag 18.00 – ikke sendt rapport
Adresse: Chr. Hvidts Plass 2, 3210 Sandefjord (Ikke tilstede)

NA Kongsberg | Torsdag 19.00 – ikke sendt rapport
Adresse: Myntgata 19, 3616 Kongsberg (Ikke tilstede)

NA Larvik | Fredag 19.00 – ikke sendt rapport
Adresse: Karlsrogata 4, 3257 Larvik (Ikke tilstede)

Veien til livet | Lørdag 13.00 – ikke sendt rapport
Adresse: Stockfleths gate 6-8, 3210 Sandefjord (Ikke tilstede)

NA Porsgrunn | Søndag 12.30 – ikke sendt rapport
Adresse: Storgata 115, 3921 Porsgrunn

Hatt utfordringer knyttet til administrasjon av økonomi. Men ser ut til å ha løst seg nå.

Har ca. 5000,- på konto. Hatt 4-5 deltakere på møtene. Husleie betalt. Skal ha e-post
oppe innen neste Områdemøte slik at vi kan sende inn rapport.
NA Tønsberg – Gi det videre | Søndag 19.00 – ikke sendt rapport
Adresse: Hedrumsgate 4, 3117 Tønsberg (Ikke tilstede)

DAGSORDEN OØ2SK – LØRDAG 2. APRIL 2022
●

Dagsorden ble godkjent.

1.

VALG OMRÅDE ØST 2 SERVICE KOMITÈ
A. Leder
2 års rusfri tid
B. Nestleder
1 års rusfri tid
C. Kasserer
2 års rusfri tid
D. Vara Kasserer
2 års rusfri tid
E. Sekretær
2 års rusfri tid
F. Vara Sekretær
1 års rusfri tid
G. RKM
2 års rusfri tid
H. Vara RKM
1 års rusfri tid
I. O.R. Leder
2 års rusfri tid
J. Leder Aktivitetskomitê
2 års rusfri tid

1 års varighet
1 års varighet
2 års varighet
1 års varighet
1 års varighet
1 års varighet
1 års varighet
1 års varighet
1 års varighet
1 års varighet

Ledig fra 12-2022
1 villig – 1 valgt
Ledig fra 06-2022
ingen villige
Ledig fra 04-2023
ingen villige
Ledig fra 11-2022
Ledig fra 04-2023
ingen villige
Ledig fra 04-2023

Alle verv har mulighet for gjenvalg inntil 1 år

2.
NOMINERING TIL LEDIGE VERV I REGIONEN NORGE
A. Leder
4 års rusfri tid 2 års varighet
B. Nestleder
3 års rusfri tid 2 års varighet
C. Kasserer
4 års rusfri tid 2 års varighet
D. Vara Kasserer
3 års rusfri tid 2 års varighet
E. Sekretær
3 års rusfri tid 2 års varighet
F. Vara Sekretær
3 års rusfri tid 2 års varighet
G. Delegat
5 års rusfri tid 2 års varighet
H. Vara Delegat
4 års rusfri tid 2 års varighet
I. 2. Vara Delegat
2 års rusfri tid 2 års varighet
J. Litteraturkomité Leder
3 års rusfri tid 2 års varighet
K. Litteraturkomite kasserer
4 års rusfri tid 2 års varighet
L. WEB komité Leder
3 års rusfri tid 2 års varighet
M. Telefonkomité Leder
3 års rusfri tid 2 års varighet
N. Oversettelse komite Leder
3 års rusfri tid 2 års varighet
O. FU komité Leder
3 års rusfri tid 2 års varighet
P. FU komité Nestleder
3 års rusfri tid 2 års varighet
Q. Servicekonferanse Leder
3 års rusfri tid ad-hoc
R. Leder ECCNA
3 års rusfri tid ad-hoc

Ledig fra 02-2022
Ledig fra 02-2024
Ledig fra 02-2023
Ledig fra 10-2024
Ledig
Ledig fra 10-2024
Ledig fra 06-2022
Ledig fra 10-2022
Ledig
Ledig fra 02-2024
Ledig
Ledig fra 02-2023
Ledig fra 10-2022
Ledig fra 06-2022
Ledig fra 02-2023
Ledig
Ledig
Ledig

S. OR Koordinator
T. OR Koordinator

3 års rusfri tid
3 års rusfri tid

2 års varighet
2 års varighet

Ledig
Ledig

Varighet for verv i NA Regionen Norge er 2 år.

3.

EVENTUELT
a. Registrering av nytt styre i Brønnøysundregistrene.
Det er dessverre ikke valgt nytt styre til Brønnøysundregistrene, men dette skal
diskuteres på administrativt tjenermøte i dag, 02. april, etter Områdemøtet.
b. Organisering av Områdemøtet i mai.
NA Drammensgruppa har disponibelt lokale til utlån for å avholde neste Områdemøte
der. Det er begrenset med plass og parkeringsmulighet på utsiden av lokalet, men det
er gode parkeringsmuligheter i nærheten. Det vil komme mer informasjon om når og
hvor møtet skal avholdes og hvordan program vil se ut.

Sak til Regionen: Det reageres på ordlyd i referat fra forrige Regionsmøte (F.eks.
diskusjonene under sak 7). Et nøye referat, men referatet ligger offentlig og vi bør tenke over
om det er behov for direkte sitat før publisering.

MINNER OM AT VI TRENGER:
VARA KASSERER, VARA SEKRETÆR OG OR-LEDER!
Se på våre hjemmesider: www.nanorge.org/arrangementer for kunngjøringer.
Mailadresser til administrative tjenere:
Leder
lederoosk2@gmail.com
Nestleder
nestlederoo2sk@gmail.com
Sekretær
sekretaroo2sk@gmail.com
Kasserer
naomraadeost2@gmail.com
RKM
oosk2@nanorge.org
Konto nummer til Område Øst 2: 0539.77.26357
OBS: MERK OVERFØRING MED GRUPPENAVN

NESTE OMRÅDEMØTE:
Lørdag, 7. mai, kl. 11:30 (Grønland 101, Drammen)
Se eget skriv for invitasjon - HUSK PÅMELDING HVIS DU VIL DELTA FYSISK!
Påmelding sendes til: sekretaroo2sk@gmail.com - Påmelding må sendes innen 1. mai.

Du kan også delta digitalt:
Zoom-ID: 9500 00 9500
Passord:
recovery

ALLE ER VELKOMMEN TIL Å DELTA PÅ OMRÅDEMØTE!

