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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.

• 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.
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Gruppen

• Gruppen er Service strukturens øverste organ, det vil si 
at det er gruppene som bestemmer.

• Gruppen består ofte av kaffekoker, møteleder, sekretær, 
kasserer og Gruppe service representant (GSR).

• GSR er gruppens bindeledd til de andre gruppene og 
service strukturen.

Presenter Notes
Presentasjonsnotater
Gruppene har skapt servicestrukturen- gir ansvar både økonomisk og menneskelige ressurser



Område service Komité (OSK)

• Gruppene danner OSK for å dele erfaring, styrke og 
håp, samt utføre lokale felles tjenester på vegne av NA 
som helhet (som for eksempel å spre NA sitt budskap 
og lage konventer). 

• OSK består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, 
underkomité ledere og regions komité medlem (RKM). 
RKM har samme funksjon for OSK, som GSR for 
Gruppa. 
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OSK, Underkomiteer
• Gruppene oppretter underkomiteer for å utføre 

bestemte oppgaver. Hensikten er at gruppene kan 
konsentrere seg om tilfriskningsmøter og ikke spesifikke 
tjenester som for eksempel å spre NA sitt budskap til 
offentligheten. 

• De vanligste underkomiteene er; Offentlig informasjon 
(OI), Hospital og Institusjon (H&I), Konvent og 
Aktivitetskomiteer. Kan også ha Ad hoc komiteer for 
spesielle prosjekter, med bestemt varighet. 
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Region Servicekomité (RSK)
• Områdene danner Regioner, for å dele erfaring, styrke 

og håp med hverandre, samt utføre felles 
regionale/lands tjenester. 

• Regionen består av; leder, nestleder, sekretær, 
kasserer, underkomité ledere og delegater. Delegatene 
er bindeleddet mellom RSK og Europeisk delegat møte 
(EDM) og/eller World Service Conference (WSC)
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EDM
• EDM er et ”Sonalt” forum, for Regioner i 

Europa, Midt Østen og Afrika. Møtes 2 ganger i 
året. Sommermøte heter også Europeisk 
Konvent og Konferanse Anonyme Narkomane 
(ECCNA). 

• EDM er ment som felles hjelp for Regionene og 
har ingen besluttende funksjon overfor NA´s 
litteratur eller servicestruktur



WSC/WSO
• World Service Conference (WSC) avholdes hvert 

annet år i Los Angeles. Valg av Styre medlemmer, 
samt godkjenning av litteratur og prosjekter foregår 
her. 
Her tas også opp saker som angår NA som helhet.

• World Services Office (WSO) tar seg av den daglige 
driften av blant annet salg av litteratur. 



Pengeflyt
• Gruppene kan sende penger til OSK, RSK, 

EDM og/eller WS. 
• OSK kan sende penger til RSK, EDM og/eller 

WS.
• RSK kan sende penger til EDM eller WS. 
• En gruppe som deltar på OSK møtene 

bestemmer hva og hvordan ressursene 
brukes, og hvor mye som sendes videre.



Kontakt FU på mail: fu@nanorge.org

Dere finner også informasjon om oss på vår 
hjemmeside https://nanorge.org/ Gå til 
fanen «Service» og klikk på «FU-Komiteen».

Til orientering; det finnes mye annen 
relevant informasjon om NA på vår 
hjemmeside. Det er bare å surfe rundt der 

mailto:fu@nanorge.org
https://nanorge.org/


NA Norge

FU - Fellesskapsutvikling

Takk for deltakelsen og velkommen tilbake FU’s neste workshop.
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