
Referat Område Øst 2 Service Komite – 7. mai 2022

TILSTEDE: 12 stk. (10 fysisk + 2 digitalt)
Leder, Nestleder, Sekretær, Vara RKM, Aktivitetskomitéleder, Vara GSR NA Drammen, 3 stk.
innledere, 3 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.
● Siden dette møtet er ekstraordinært blir det ikke fordypning av konsept 5. Men neste

fordypning bli av 6. konsept i juni av Vara RKM
● Ikke lest status i saker fra forrige møte eller referat.

Ingen rapportering, men alle er oppfordret til å sende inn rapport likevel.

RAPPORTER:

ADMINISTRATIVE TJENERE:

Leder:
Jeg har siden sist fulgt med og vært tilgjengelig på mail, jeg har vært i fortløpende
kontakt med resten av interimstyret.

Jeg har deltatt på interimstyremøte, hvor vi blant annet gikk gjennom vedtakslogg,
diskuterte brønnøysundsaken og begynte planlegging av neste områdemøte. Og jeg
har oppdatert budsjett for leder siden nåværende budsjett ble laget av forrige leder.

Nestleder: (ikke sendt rapport)

Kasserer:
Siden sist har jeg oppdatert regnskapet til området, overført midler til administrative
tjenere sine kontoer og sjekket mail.

Vi april hadde vi 350 kr. i kostnader og mottok ingen bidrag fra gruppene.
Et bidrag fra Veien til Frihet Gruppa innkommet i mai, og synliggjøres på regnskapet i
juni.

Samlet på alle områdets kontoer, inkl. administrative tjenere (budsjett), bufferkonto
og underkomiteer står det pr. 07.05.22 kr. 41.038,49,-



Sum 41.038,49

0539.77.26357
ANONYME NARKOMANE
OMRÅDE ØST 2

BEDRIFTSKTO
PARTNER

4.902,49

1506.56.69800 LEDER (OØ2SK)
BEDRIFTSKONTO
STD

2.000,00

1506.56.69827 SEKRETÆR (OØ2SK)
BEDRIFTSKONTO
STD

500,00

1506.56.69959 RKM (OØ2SK)
BEDRIFTSKONTO
STD

5.500,00

0539.77.26365
NA OØ2SK -
BUFFERKONTO

BEDRIFTSKONTO
STD

10.000,00

0539.77.26381 KASSERER (OØ2SK)
BEDRIFTSKONTO
STD

8.286,00

0539.77.26373 OR-KOMITEE (OØ2SK)
BEDRIFTSKONTO
STD

9.850,00

Vara kasserer: LEDIG VERV

Sekretær:
Deltatt på 2 stk. produktive administrativ tjener møter og skrevet referat fra disse.
Skrevet referat fra Områdemøtet i april og hjulpet Leder med å lage dagsorden.
Ryddet litt i Google Disken. Den oppleves som noe uoversiktlig å navigere i så her må
det gjøres en større jobb. Sendt alle referat, invitasjon til Områdemøtet og dagsorden
til alle gruppene. Også fått dette publisert på NA Norge sine hjemmesider. Hatt dialog
med Drammensgruppa om noen gamle Områdedokumenter som lå i deres lokaler.
Disse ble gjennomgått på Områdemøtet i mai og ble besluttet kastet da alle
dokumentene ser ut til å også finnes elektronisk.

Hjulpet til med å finne innledere til temadag og annen organisering knyttet til det
fysiske møtet.

Vara sekretær: LEDIG VERV

RKM: (ikke sendt rapport)

Vara RKM:
Siden forrige områdemøte har jeg deltatt på administrativt tjenermøte hvor vi drøftet
flere utfordringer/forbedringer samt planlegging av «fest» på neste områdemøte. Se
gjerne referat fra administrativt tjenermøte for mer utfyllende info.

https://www.dnb.no/segb/apps/nbb/kontohold/kontoinfo.page?saldoType=&dato=&konto=05397726357%3bDNBANOKK&motVerdi=&ak=IA&source=KO&kontekstId=MCTX12
https://www.dnb.no/segb/apps/nbb/kontohold/kontooversikt/disponibelt.fragment?konto=05397726357%3bDNBANOKK&kontekstId=MCTX12
https://www.dnb.no/segb/apps/nbb/kontohold/kontoinfo.page?saldoType=&dato=&konto=15065669800%3bDNBANOKK&motVerdi=&ak=IA&source=KO&kontekstId=MCTX12
https://www.dnb.no/segb/apps/nbb/kontohold/kontooversikt/disponibelt.fragment?konto=15065669800%3bDNBANOKK&kontekstId=MCTX12
https://www.dnb.no/segb/apps/nbb/kontohold/kontoinfo.page?saldoType=&dato=&konto=15065669827%3bDNBANOKK&motVerdi=&ak=IA&source=KO&kontekstId=MCTX12
https://www.dnb.no/segb/apps/nbb/kontohold/kontooversikt/disponibelt.fragment?konto=15065669827%3bDNBANOKK&kontekstId=MCTX12
https://www.dnb.no/segb/apps/nbb/kontohold/kontoinfo.page?saldoType=&dato=&konto=15065669959%3bDNBANOKK&motVerdi=&ak=IA&source=KO&kontekstId=MCTX12
https://www.dnb.no/segb/apps/nbb/kontohold/kontooversikt/disponibelt.fragment?konto=15065669959%3bDNBANOKK&kontekstId=MCTX12
https://www.dnb.no/segb/apps/nbb/kontohold/kontoinfo.page?saldoType=&dato=&konto=05397726365%3bDNBANOKK&motVerdi=&ak=IA&source=KO&kontekstId=MCTX12
https://www.dnb.no/segb/apps/nbb/kontohold/kontooversikt/disponibelt.fragment?konto=05397726365%3bDNBANOKK&kontekstId=MCTX12
https://www.dnb.no/segb/apps/nbb/kontohold/kontoinfo.page?saldoType=&dato=&konto=05397726381%3bDNBANOKK&motVerdi=&ak=IA&source=KO&kontekstId=MCTX12
https://www.dnb.no/segb/apps/nbb/kontohold/kontooversikt/disponibelt.fragment?konto=05397726381%3bDNBANOKK&kontekstId=MCTX12
https://www.dnb.no/segb/apps/nbb/kontohold/kontoinfo.page?saldoType=&dato=&konto=05397726373%3bDNBANOKK&motVerdi=&ak=IA&source=KO&kontekstId=MCTX12
https://www.dnb.no/segb/apps/nbb/kontohold/kontooversikt/disponibelt.fragment?konto=05397726373%3bDNBANOKK&kontekstId=MCTX12


Jeg har vært i kontakt med RKM angående regionsmøte i juni, og slik det ser ut så blir
vår deltagelse digitalt.

UNDERKOMITÉRAPPORTER:

Offentlige Relasjoner (OR): LEDIG VERV

Aktivitetskomité: (ikke tilstede - ikke sendt rapport)
Siden jeg ble valgt inn har jeg merket at ting ikke skjer av seg selv, og jeg har gjort
veldig mye mindre enn hva jeg så for meg. Dager og uker flyr avgårde.

Det jeg har fått gjort er å si på kunngjøringer at det er i ferd med å bli opprettet en
komite hvor alle er velkomne til å delta/obervere/bidra.  Jeg har klart å headhunte et
NA medlem som jeg har tidligere erfaring fra å gjøre service med. Vi har drodlet og
han tok på seg oppgaven å høre med et NA medlem i Drammen som vi håper kan
bidra, i tillegg til at vi da får litt større geografisk spredning.

Vi har også drodlet rundt å sette i gang «noe småtteri» som en kveld med
eventyrterapi, heller enn å lage noe kjempestort som vi ikke klarer å lande. Imidlertid
blir form/omfang et spørsmål for komiteen og område og ikke noe vi har mandat til å
avgjøre.

Økonomisk vet jeg ikke hvilke rammer vi har, men inbiller meg at området har
øremerket noe til aktivitetskomiteen. Er dette riktig?

Jeg ser for meg at å spikre et komitemøte for å komme mer offisielt i gang er neste
formelle skritt, men at denne måneden byr på tidsmessige utfordringer for meg.
Derfor vil også parallell lobbyvirksomhet med headhunting/hjernevasking av
ressurssterke kandidater forekomme så vi får en komite opp på beina.

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

NA Skien | Tirsdag 18.30 – ikke sendt rapport
Adresse: Einar Østvedts Gate 14, 3724 Skien (Ikke tilstede)

NA Drammensgruppa | Onsdag 19.00
Adresse: Grønland 101, 3045 Drammen



6 stk. på forrige gruppesaksmøte. Alle verv besatt. God servicevillighet og
engasjement i gruppa og på arbeidsmøte. 6692,- på konto. Husleie skal betales i juni.
Fredagsmøtet er åpnet igjen og har møtetid fra 12:00-13:00.

NA Drammensgruppa | Fredag 12.00 – ikke sendt rapport
Adresse: Grønland 101, 3045 Drammen

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 – ikke sendt rapport
Zoom Møte ID: 271 845 200 (passord: 02646)

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

NA Tønsberg – Gi det videre | Søndag 19.00 – ikke sendt rapport
Adresse: Hedrumsgate 4, 3117 Tønsberg (Ikke tilstede)



DAGSORDEN OØ2SK – LØRDAG 7. MAI 2022

1. VALG OMRÅDE ØST 2 SERVICE KOMITÈ
A. Leder 2 års rusfri tid 1 års varighet Ledig fra 12-2022
B. Nestleder 1 års rusfri tid 1 års varighet Ledig fra 05-2023
C. Kasserer 2 års rusfri tid 2 års varighet Ledig fra 06-2022
D. Vara Kasserer 2 års rusfri tid 1 års varighet ingen villige
E. Sekretær 2 års rusfri tid 1 års varighet Ledig fra 04-2023
F. Vara Sekretær 1 års rusfri tid 1 års varighet ingen villige
G. RKM 2 års rusfri tid 1 års varighet Ledig fra 11-2022
H. Vara RKM 1 års rusfri tid 1 års varighet Ledig fra 04-2023
I. O.R. Leder 2 års rusfri tid 1 års varighet ingen villige
J. Leder Aktivitetskomitê 2 års rusfri tid 1 års varighet 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 ingen villige
B. Nestleder 3 års rusfri tid 2 års varighet ingen villige
C. Kasserer 4 års rusfri tid 2 års varighet Ledig fra 02-2023
D. Vara Kasserer 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig fra 10-2024
E. Sekretær 3 års rusfri tid 2 års varighet ingen villige
F. Vara Sekretær 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig fra 10-2024
G. Delegat 5 års rusfri tid 2 års varighet Ledig fra 06-2022
H. Vara Delegat 4 års rusfri tid 2 års varighet Ledig fra 10-2022
I. 2. Vara Delegat 2 års rusfri tid 2 års varighet ingen villige
J. Litteraturkomité Leder 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig fra 02-2024
K. Litteraturkomite kasserer 4 års rusfri tid 2 års varighet ingen villige
L. WEB komité Leder 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig fra 02-2022
M. Telefonkomité Leder 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig fra 10-2022
N. Oversettelse komite Leder 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig fra 06-2022
O. FU komité Leder 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig fra 02-2023
P. FU komité Nestleder 3 års rusfri tid 2 års varighet ingen villige
Q. Servicekonferanse Leder 3 års rusfri tid ad-hoc ingen villige
R. Leder ECCNA 3 års rusfri tid ad-hoc ingen villige
S. OR Koordinator 3 års rusfri tid 2 års varighet ingen villige
T. OR Koordinator 3 års rusfri tid 2 års varighet ingen villige

Varighet for verv i NA Regionen Norge er 2 år.



3. OPPSUMMERING AV TEMADAG
- 1 innleder med tema “Områdeservice”
- 1 innleder med tema “Regionsservice”
- 1 innleder med tema “OR-service”

Etter innledninger hadde vi en pause før delingsmøte. Avsluttet med
sinnsrobønnen i “vi”-form og “gjør service, det virker”.

MINNER OM AT VI TRENGER:
KASSERER, VARA KASSERER, VARA SEKRETÆR OG OR-LEDER!

KUNNGJØRINGER:

Norge:
● NA Kongsberg arrangerer Øksne-treffet (27.-29. mai)
● NA Outdoor i Trysil inviterer til Bike2Basic (9.-12. juni)
● Rasen-treffet i regi av NA Innlandet Online (24.-26. juni)
● Bragdøya 2022 (27.-31. juli)
● GON-treffet (4.-7. august)

Utlandet:
● Gullbranna (3.-6. juni)
● Europakonvent i Egypt, ECCNA 37 (9.-11. september)

klikk på lenke for å se invitasjon. Se på våre hjemmesider:
www.nanorge.org/arrangementer for flere kunngjøringer og mer informasjon.

Mailadresser til administrative tjenere:
Leder lederoosk2@gmail.com
Nestleder nestlederoo2sk@gmail.com
Sekretær sekretaroo2sk@gmail.com
Kasserer naomraadeost2@gmail.com
RKM oosk2@nanorge.org

Kontonummer til Område Øst 2: 0539.77.26357
OBS: MERK OVERFØRING MED GRUPPENAVN

NESTE OMRÅDEMØTE:
Lørdag, 4. juni,  kl. 11:30
Zoom-ID: 9500 00 9500
Passord: recovery

ALLE ER VELKOMMEN TIL Å DELTA PÅ OMRÅDEMØTE!

https://nanorge.org/wp/wp-content/uploads/2022/03/Oksne-2022.pdf
https://nanorge.org/wp/wp-content/uploads/2022/04/IMG_2592.jpeg
https://nanorge.org/wp/wp-content/uploads/2022/05/Rasen-Flyer2.png
https://nanorge.org/wp/wp-content/uploads/2022/04/Bragdoya-2022-Sammen-igjen.pdf
https://nanorge.org/wp/wp-content/uploads/2022/04/image0.jpeg
https://nanorge.org/wp/wp-content/uploads/2022/04/IMG_2706.jpeg
https://nanorge.org/wp/wp-content/uploads/2022/03/ECCNA-37-CAIRO-EGYPT.pdf
https://nanorge.org/arrangementer/
mailto:lederoosk2@gmail.com
mailto:nestlederoo2sk@gmail.com
mailto:sekretaroo2sk@gmail.com
mailto:naomraadeost2@gmail.com
mailto:oosk2@nanorge.org

