
Referat OMSK Zoom-møte 13.03.22

Møteplan: Avtales på møtet: 10.09.22
Møtetid: 11:00 – 15:00
Zoom ID:

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/2923229105?pwd=YVpEb012R3hUd3RYbDJhUmphQytvZz09

Kontonummer: 4202.51.36904

Innkalt: Kasserer, Sekretær, GSR NA Trondheim, GSR NA Byåsen Basic, GSR NA
Byåsen Fredag, GSR NA Molde, Vara-GSR NA Namsskogan, OR-koordinator. NA
Ålesund

Til stede: 
Grupper i område Midt: NA Byåsen Basic, Byåsen fredag, NA Trondheim, OR
komite (leder og nestleder) kasserer/sekretær, observatør og leder.

Agenda til møtet:
● Presentasjonsrunde. 
● Godkjenning av agenda og referat fra siste møte. 
● Ta en stille stund. 
● Lese Tradisjonene
● Lese visjon for NA tjeneste.
 

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.

https://us02web.zoom.us/j/2923229105?pwd=YVpEb012R3hUd3RYbDJhUmphQytvZz09


Ærlighet, tillit og velvilje er grunnlaget for våre serviceanstrengelser, og disse er
avhengig av veiledningen til en høyere makt.

Forståelse av konsept
Forståelse av 3 konsept deles Knut Tore deler konsept 4 neste gang.

1. Alle gruppene i Trondheim har levert rapport!😊 

2. Rapportering fra verv:
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
OR-koordinator:
Konvent Komiteleder: 
(Kasserer og RKM rapporterer under henholdsvis sak 3 og 6).

3. 3.1. Økonomisk status:
NA OMSK Driftskonto: 10110
NA OMSK Konventkonto: 9964

4. Valg:

Verv: Rusfri
tid:

Varighet: Nominert
:

Leder 2 år 1 år Roy

Nestleder 1 år 1 år

Sekretær 1 år 1 år

Vara sekretær 1 år 1 år

Kasserer 3 år 2 år

Vara kasserer 2 år 1 år

RKM 1 år 1 år

OR-koordinator 2 år 1 år

Vara OR-koordinator 2 år 1 år Alan



Konventleder Ad Hoc Pinsen 23 Kikki

Område Midt har ingen retningslinjer for nominasjoner. Alle som ønsker å stille
til valg, har mulighet til å nominere seg selv. Det er ønskelig at man nomineres i
en gruppe.

5. Saker fra/til OMSK:
 
Sak: 1
Moldetreff
Vi berømmer Molde for initiativet og synes det er supert at de vil arrangere treff.
Vi synes det er synd at ingen fra Molde er her og presenterer saken, og budsjett.
Vi synes at det er viktig at treffleder/konventleder er innom OMSK før et slikt treff i regi av
OMSK planlegges. Da hadde vi fått støttet og trygget felleskapet i Molde også. Når vi nå får i
gang OMSK på rette viset igjen så er det viktig at vi forenes og styrker felleskapet sammen.
Kasserer forsikrer seg om at Molde er kjent med saksgangen og spesielt at Konventmidlene
må tilbake til OMSK.

Sak 2: 
RKM ad hoc må representere OMSK

Sak 3: 
Konvent Pinsen på Sverresborg 2023, Supert!
Vi gleder oss, Kikki og sekretær går sammen og booker plass. Det var dessverre booket i
pinsen så vi har booket til første helga i Juni i stedet.
Konvent: 02-04.06.2023

Sak 4:
Nytt møte 10.09.22 Hybrid fra Molde.

Eventuelt

6. Saker til OMSK fra/til Regionen. 

7. Oppdatering av kontaktliste. 

● 8. Oppdatering av 12. Trinns frivillig liste.

9. Sende penger videre i strukturen.
        Det har vi brukt å gjøre på slutten av året

10. Saker fra forrige møte.



11. Evaluering av møte.
Veldig fint, vi har støttet hverandre og er tydelige på hvordan vi ønsker at saksgangen skal
være i fremtiden. Veldig bra at vi treffes og holder stødig kurs. Gledelig å gjøre service og at vi
oppnår gode resultater. Veldig avslappende og trygg og god stemning. Mitt første møt,e og
jeg fikk en veldig god opplevelse. Ryddig, effektivt og inspirerende. Det er noen krefter i sving
her som gir begeistring. Lærerikt møte, med god servicevillighet. God atmosfære av
tilfriskning. Takknemlig for at folk melder seg til verv. Veldig bra møte.

12.Kasserer redigerer underveis, på delt skjerm og så går vi gjennom det
sammen, referat m/vedtak. 

Møtet avsluttes med Sinnsrobønnen i service-form.

Til informasjon til nye medlemmer: 

 OMSK medlemmer: 
·  Administrativ komité
·  RKM (Region Komité medlem)
·  Vara-RKM
·  OR-koordinator
·  Under Komiteledere AD HOCK som konventleder
·  GSR'er /Vara-GSR'er

OMSK’s faste medlemmer, med unntak av GSR’ene er direkte ansvarlige
overfor Område Midt Service Komité.



Kontaktliste OMSK
(sist oppdatert 12.09.21)

Verv: Navn: E-post: Varighet verv:
Leder Ledig

Nestleder Ledig

Sekretær Ledig

Vara Sekretær Ledig

Kasserer Rachel kassomsk@gmail.com Desember 2022

Vara kasserer Ledig

RKM Ledig

Vara RKM Ledig

OR-koordinator andersaavik@gmail.com Januar 2023

Konventleder

Konvent nestleder

GSR Trondheim Roy roy_myhrer@hotmail.com
Vara GSR Trondheim Christian christianmyhre21@gmail.com
GSR Molde John Vegard jvb80@hotmail.no

Vara GSR Molde Ledig

GSR Byåsen Fredag l.slaattli@gmail.com April 2022

Vara GSR Byåsen Fredag Ledig ann-katrin.hermann@outlook.com April 2022

GSR Byåsen Basic Knut Tore knuttbenjaminsen@gmail.com
Vara Byåsen Basic Ledig

GSR NA Ålesund

GSR Namsskogan Ledig

Vara GSR Namsskogan Ledig

Konventleder Kikki kikkilarsen10@gmail.com Pinsen 2023

Ønsker Rapport/referat:

Webmaster Region webmaster@nanorge.org
Berit berit64@online.no
Bjarte himmelturisten@gmail.com
Martin lillemartin25@hotmail.com
Anders andersaavik@gmail.com
Alan alan.fauske1234@gmail.com
Frode frodearntzen@hotmail.com
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Unni unni.sorheim@gmail.com

Tor Erik torerikhvidsand@gmail.com

Per Einar steinklippe@gmail.com

Rachel rachel@wayback.no


