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Mo i Rana og zoom: 404 024 8490 Passord: 1953 

 

 

 Presentasjonsrunde 

 Stille stund 

 12 tradisjoner 

 Visjon for service  

 12 konsepter  

 Post 

 Spørsmål og kommentarer til referat fra forrige møte 

(Vi oppfordrer alle til å lese referat fra februar 2022 i forkant av dette møte) 

 Gjennomgang og godkjenning av dagsorden.  

 

 

 

Dagsorden for NA Regionservicekomitèmøte 11.juni 2022 

 

Selvransakelse 

Den som vil kan dele om hvordan det oppleves å gjøre tjeneste i NA Regionen Norge med 

fokus på hva som er bra og hva som kan forbedres. 

 

Workshop med FU 

Fellesskaps utviklings komiteen (FU) avholder workshop med oss  

«Hvordan tiltrekke medlemmer til service» 

Regionsservicekomitèmøte for NA Regionen Norge 

11.Juni 2022 klokken 11:00 
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Rapporter 

Rapporter finnes i samledokument og leses før møte. Det oppfordres til kommunikasjon 

i forkant, slik at relevante spørsmål og kommentarer blir belyst under selve møtet. 

 

 

Valg 

           Verv                             Rusfri tid                    Varighet                    Kandidat         Periode  

A Leder 4 år 2 år Ledig  

B Nestleder 3 år 2 år Lars Erik     06.23 

C Sekretær 3 år 2 år Ledig     

D Vara Sekretær 3 år 2 år Rachel    10.24 

E Kasserer 4 år 2 år Anders    02.23 

F Vara Kasserer 3 år 2 år Tom    10.23 

G Delegat 5 år 2 år Jonas    06.22 

H Vara Delegat 4 år 2 år John Inge       10.22 

I 2. Vara Delegat 2 år 2 år Ledig  

J Leder Litteratur 3 år 2 år Ole Gundval    02.24 

K  Kasserer Litteratur 4 år 2 år Ledig 

L  Leder Web 3 år 2 år Robert    02.24 

M Leder Telefon 3 år 2 år Terje    10.22 

N Leder Oversettelse 3år 2 år Geir    06.22 

O Leder Fellesskap- 3 år 2 år Lena    02.23 

 utvikling (FU) 

P  Leder Service- 3 år Ad-Hoc Ledig 

 konferanse 

Q  Leder ECCNA 3 år Ad-Hoc Ledig 

R  OR Koordinator 3 år 2 år Ledig 

S  OR Koordinator 3 år 2 år Ledig 
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Saker 

1. Sak fra Område vest: Oppdatere åpningstider på visittkort  

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

kan skaffes fra Litteratur komiteen 

 

2. Sak fra oversettelseskomiteen: Oversettingsfeil 

Oversettelseskomiteen har blitt gjort oppmerksomme på eller selv funnet til dels 

grove oversettingsfeil i vår litteratur. Komiteen ber om at vedlagt rapport sendes ut i 

gruppene og drøftes på gruppesaksmøtene. 

 

3. Sak fra Område Øst: Hybrid møte i februar 

Område øst vil at regionsmøtet i februar endres til hybrid med fysisk del i Øst. 

 

4. Sak fra Delegatene: CBDM (Konsensus basert beslutningsprosess). 

Vi önskar att ta upp CBDM (Konsensus baserad beslutsprocess) se na service pamflett 

fra 2018. Är detta noe som RKM önskar att vi skall praktisera i regionen? ev ta det 

med till områdene för diskution innan beslut tas i okt 

 

5. Sak fra tjenestekomiteen: Kommunikasjonskanal  

Det er viktig med god kommunikasjon mellom Regionsservicekomitèmøtene, og vi i 

tjenestekomiteen ønsker å diskutere alternativer til dagens løsning som er epost. 

 

6. Sak fra tjenestekomiteen: Utsendelse av revidert dagsorden  

Tjenestekomiteen foreslår at en revidert utgave av dagsorden sendes ut i sammen 

med samledokumentet 2 uker før møtet. Nye saker legges til eventuelt i dagsorden. 

 

7. Sak fra tjenestekomiteen: Oppbevaring av utstyr 

Hvem tar ansvar for nyinnkjøpt datautstyr til hybridmøter? 

 

Eventuelt 

Neste møte lørdag 8.oktober 2022 i Oslo 



Sak til Region NA Norge om oversettingsfeil 

 

Oversettingsfeil i vår Litteratur, Trinn og Tradisjoner. 

I løpet av våre år –og da særlig de siste to årene- har Oversettelseskomiteen blitt gjort 

oppmerksomme på eller selv funnet til dels grove oversettingsfeil i vår litteratur. 

Noe kan nok skyldes, for eksempel ordlyden i Trinn og Tradisjoner, at disse er mer eller 

mindre kopiert fra vårt moderfellesskap. Andre igjen er regelrette feil gjort under oversetting. 

Feilene i ordlyd i trinnene får også følgelfeil, slik at enkelte spørsmål i Veiledninger til 

trinnarbeid er forvrengt eller direkte galt oversatt. 

Denne rapporten viser noen av feilene og dårlig tekst i vår litteratur, og vi håper disse feilene 

nå blir belyst på en slik måte at NAs medlemmer, grupper, områder og regionen får en god 

nok oversikt til å vurdere hva vi bør gjøre videre. 

Vi gjør også NAs medlemmer oppmerksomme på at Oversettelseskomiteen oversetter/ 

reviderer det NAs medlemmer ber oss om. 

Vi vil også takke NAs medlemmer og grupper som har kommet med hint og påpekt feil de 

har funnet i vår litteratur. Vi tar svært gjerne imot info om flere feil dere finner.  

 

Det er viktig å nevne Tradisjon Fire, som sier: «Hver gruppe bør være selvstyrt, unntatt i 

saker som angår andre grupper eller NA som helhet». 

 

På de følgende sider listes opp de groveste feilene vi har funnet/ blitt gjort oppmerksomme 

på så langt. 

 

 

 



Del 1: Veiledning til Trinnarbeid 

1) Step One: 

«We admitted we were powerless over our addiction, that our lives had become 

unmanageable». 

Direkte oversatt skulle dette bli: 

«Vi innrømmet at vi var maktesløse overfor vår avhengighet, at våre liv var blitt 

uhåndterlige». 

Veiledning til Trinnarbeid: «Vi innrømmet at vi var maktesløse overfor vår avhengighet, og at 

våre liv var blitt umulige å mestre». 

Step One, page 7: 

«Unmanageability»– (direkte oversatt) Uhåndterlighet 

Veiledning til Trinnarbeid, side 4: 

«Manglende evne til mestring» 

 

Følgende spørsmål  

Step One, page 7: «What does unmanageability mean to me?» – Hva betyr uhåndterlighet 

for meg? 

Veildening til trinnarbeid side 5: 

«Hva betyr manglende evne til mestring for meg?». 

Spørsmålet er endret, det står ikke det samme på norsk som på engelsk. 

 

 

 

 

 

 



2) Step Two: 

«We came to believe that a power greater than ouselves could restore us to sanity». 

Direkte oversatt: Vi kom til å tro at en makt større enn oss selv kunne gjenopprette vår 

tilregnelighet/fornuft. 

Veiledning til Trinnarbeid: 

«Vi kom til å tro at en makt større enn oss selv kunne gi oss forstanden tilbake». 

Forstand er ikke det samme som tilregnelighet/fornuft. 

Google translate: Forstand- Sense 

Ordlyden er altså endret. 

Step Two, page 15-16 

«Restoration to Sanity» 

Alle spørsmål under dette kapittelet er nå endret og forstand brukes i stedet for tilregnelighet/ 

fornuft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Step Four 

«We made a searching and fearless moral inventory of ourselves». 

Direkte oversatt: Vi foretok en søkende og fryktløs moralsk selvransakelse. 

Veiledning til Trinnarbeid: 

«Vi foretok en grundig og fryktløs moralsk selvransakelse». 

Ordlyden er endret. 

Step Four, page 28-29 

«Searching and Fearless» 

«What does it mean to me to be searching and fearless?» 

Direkte oversatt: Hva betyr det for meg å være søkende og fryktløs? 

 

Veiledning til Trinnarbeid: «Hva betyr det for meg å være grundig og fryktløs?» 

Spørsmålet er her fullstendig forvrengt. 

 

 

 

Step Five: 

«We admitted to God, to ourselves, and to another human being the exact nature of 

our wrongs». 

Direkte oversatt: Vi innrømmet for gud, oss selv og for et annet menneske den nøyaktige 

naturen av våre feil 

Veiledning til Trinnarbeid: 

«Vi innrømmet for gud, for oss selv og for et annet menneske nøyaktig hvordan det forholdt 

seg med våre feil». 

Den norske teksten er ikke korrekt. 

 



Step Six: 

We were entirely ready to have God remove all these defects of character. 

Direkte oversatt: Vi var fullstendig rede til å la gud fjerne alle disse karakterdefektene. 

Veiledning til Trinnarbeid: «Vi var fullstendig rede til å la gud fjerne alle disse karakterfeil.» 

 

Step Seven: 

«We humbly asked Him to remove our shortcomings». 

Direkte oversatt: Vi ba ham ydmykt om å fjerne våre utilstrekkeligheter/tilkortkommenheter. 

Veiledning til Trinnarbeid: «Vi ba ham ydmykt om å fjerne våre feil» 

Feil og utilstrekkeligheter er ikke det samme. Oversettelsen er dermed feil. 

 

 

Kommentar til ordlyd i trinnene:  

Vi har pr i dag 2 oversettere som nyoversetter Veiledning til Trinnarbeid. 

De kan ikke rette feilene i spørsmålene så lenge ordlydene i selve trinnene er slik de er. 

De har klaget sin nød og mener det er meningsløst å fortsette dette arbeidet, som i 

utgangspunktet skulle gjøre trinnarbeidet for alle medlemmer enklere, klarere og konsekvent. 

De samme feilene blir stående igjen etter prosessen ar avsluttet. 

 

 

 

 

 

 

 



Del 2: Ordlyd i Tradisjonene: 

1) Tradition One: 

«Our common welfare should come first; personal recovery depends on NA unity» 

Direkte oversatt: Vår felles velferd bør kommer først, personlig tilfriskning avhenger av enhet 

i NA 

Norsk oversettelse: «Vår felles velferd bør komme først, personlig tilfriskning avhenger av 

NA-enhet» 

Kommentar:  

På engelsk er det et klart skille mellom Unit og Unity, noe vi ikke har på norsk 

Unit= Enhet. Eks: en enhet–flere enheter (altså som mengde av noe) 

Unity= Enhet, samhold, enighet. 

På norsk må vi dermed lage skillet på en annen måte for å få frem hva som menes. 

På baksiden av Møteinnledningskortet om Tradisjonene kommer dette klart frem:  

«…personlig tilfriskning avhenger av enhet i NA…» 

 

2) Tradition Eleven: 

«Our public relation policy is based on attraction rather than promotion. We need 

always maintain personal anonymity at level of press, radio and films» 

Direkte oversatt: Vår offentlig relasjons-policy (politikk) er basert på tiltrekning fremfor 

fremheving. Vi bør alltid opprettholde personlig anonymitet på slike nivå som presse, radio 

og film. 

Norsk oversettelse: «Vår holdning i forhold til offentligheten er basert på tiltrekning heller enn 

fremheving. Vi bør alltid bevare personlig anonymitet på slike nivå som presse, radio og 

film». 

Her i den norske oversettelsen fremkommer den antagelig største grammatikalske feilen som 

brukes i dagligtale: «i forhold til», som nærmest har blitt et uttrykk vi puttet inn i setninger der 

vi synes det passer. Uttrykket betyr: «Sammenlignet med», ingenting annet. 

Dette uttrykket feil-brukes også svært ofte i Veiledning til Trinnarbeid. 



Del 3: Ord og uttrykk i Litteraturen 

Disse er ikke feil oversatt men kan virke støtende/ ses som utdaterte i et moderne samfunn. 

Race: Rase 

Etter nærmere undersøkelser viser det seg at norsk media i stor utstrekning bruker ordet 

«etnisitet» for å beskrive mennesker med ulike opphav. 

Ordet «Rase» om mennesker med ulikt opphav brukes ikke i Norsk språk. 

Nestleder tok kontakt med norsk språkråd og fikk bekreftet et ordet «etnisitet» fullt ut kan 

erstatte det utdaterte «rase». 

 

Lack of religion (direkte oversatt): Mangel på religion. 

Kan man uten videre hevde at en person som ikke har noen spesiell tro «mangler religion»? 

Spør man en hvilken som helst ateist/agnostiker ikke-troende om de mangler religion er nok 

svaret Nei!. 

 

Basic Text, Chapter Two, page 9: 

«NA is a nonprofit Fellowship or society of men and women for whom drugs had become a 

major problem.» 

I den norske oversettelsen av Basic Text, og dermed møteinnledningskort er «nonprofit» 

utelatt. 

Nonprofit: Ideell, ikke-profesjonelt, nonprofit 

 

Videre kan nevnes:  

God as we understood Him 

Gud har ikke kjønn for oss i NA. Det er opp til oss selv, hver og en av oss, hvordan vi 

definerer en høyere makt/ høyere kraft, gud, etc. 

Dette begrepet kan vi ikke uten videre endre da det ikke dreier seg om en oversettingsfeil 

eller en dårlig ordlyd.  



Begrepene «Lack of religion» og «God as we understood Him» skal tas med av Delegatene 

til World Service Conference, det samme gjelder begrepet «Rase», selv om vi forhåpentlig 

kan finne et annet dekkende begrep på norsk. 

 

 

 

Sluttkommentar 

Henvisningen til Tradisjon Fire i innledningen er tatt med for å få frem at NA-Norge er et 

selvstyrt fellesskap i Anonyme Narkomane. Våre tradisjoner er våre retningslinjer og utover 

det, så lenge vi ikke skader andre NA-felleskap, styrer vi oss selv og tar våre egne 

beslutninger. 

Noen har nevnt: «Vi får aldri lov til å revidere Basic Text pga disse feilene. Vi vil heller ikke få 

lov til å endre ordlyd i trinnene». 

Dette er ikke riktig. 

Under tidligere korrespondanse med WSO ved forespørsel om endring av ordlyd i Tradisjon 

Elleve ble det nevnt at dette kunne vi gjøre, om vi virkelig var villige til å legge vekk alt vi pr i 

dag arbeidet med og revidere følgende: Glossary, Basic Text, Det Virker, pluss et x antall 

IP’er og all annen litteratur hvor tradisjonene var listet opp (denne korrespondansen kan 

legges ved hvis ønskelig). 

Det er altså opp til oss selv om vi bestemmer at disse feilene i trinn og tradisjoner skal rettes 

gjennom en fullstendig revisjon av vår litteratur. 

 

Vi ber om at denne rapporten sendes ut i gruppene og drøftes på gruppesaksmøtene. 

 

I Kjærlig Tjeneste 

Oversettelseskomiteen NA-Norge 

 


