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Ingen RKM – ingen rapport 
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Ingen RKM – Ingen rapport 
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RAPPORT FRA OMRÅDE ØST juni 2022 
 
 
Område Øst Service Komite sine områdemøter er hybridmøter og siste møte var i Mai. 
Det er ikke områdemøte i januar eller august. Neste er første lørdagen i Juni. 10 møter i 
året. Det er rundt 5-10 GSR er tilstede på møtene pluss komiteen. Vi har noen vara verv 
ledig og nestleder. Økonomien er god. Området har besluttet å ha en buffer på 50.000kr, 
vi sender resten videre i strukturen. 
 
I mai var selvransakelsen «Hvordan er deltakelsen fra komiteens medlemmer og 
GSRene?» og fokuspunkt for gruppene «Område øst oppfordrer gruppene til å ha fokus 
på, og reflektere rundt at vi ikke skal kommentere andres delinger». Vi har lagt til et nytt 
verv på område: Zoomhost. Vi har også besluttet at det skal være lett servering av mat 
på områdemøtene (Frukt og kjeks). 
 
Sinnsro i Kjelleren på torsdager har blitt lagt ned. 
 
Område Øst har fått ny leder for konventkomiteen hvor flere verv er besatt. De holder 
møte annenhver lørdag og tirsdag. Forventes at konventet avholdes i september. 
 
IKS 

Vara RKM og RKM 
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Ingen Rapport 
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Rapport Område ONSK til Juni 2022 
 
Det er per dags dato 7 grupper fysiske grupper og 2 online grupper i området. Av de fysiske møtene er 
det sammenlagt 10 stk. Online gruppene har 6 til sammen. 
Per dags dato begynner både H&I og OR å våkne smått opp i området nord. 
Området sliter med å få dekket vervene vi har og står uten noen viktige verv satt. 
Vi holder alle våre område møter på Zoom og på denne måten sparer vi mye i forhold til reise 
kostnader både for gruppene og for området. 
Ved neste område møte er konvent for 2023 på agendaen. 
 
Gleder meg til å se dere både fysisk og på zoom. 
MVH 
RKM ONSK 
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Ingen Leder – Ingen Rapport 
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Rapport fra Nestleder til Regionsservicekomitèmøte 11.juni 2022 
 
Jeg har lest meg opp på retningslinjer og vedtakslogg. Kommunisert med betrodde tjenere i 
Regionen via epost, telefon, zoom og meldinger. Jeg har skrevet, og sendt ut dagsorden. 
Revidert dagsorden i sammen med tjenestekomiteen. Oppdatert vedtakslogg og retningslinjer 
i sammen med varasekretær. 
 
Rapport fra tjenestekomiteen 
 
Tjenestekomiteen har hatt to møter på zoom hvor vi har diskutert innkommende saker og 
dagsorden. Vi ble enige om å oppdatere vedtaksloggen og fremme tre saker til dagsorden. I 
forhold til saken om fysiske møter, støtter tjenestekomiteen fysiske møter.  
Rapporter er en viktig dialog mellom oss i Regionsservicekomiteen, og rapportene er noen 
ganger mangelfulle. Finnes det en chat eller andre måter vi kan kommunisere med hverandre 
vedsiden av epost. Det er viktig med god kommunikasjon mellom 
Regionsservicekomitèmøtene, og vi i tjenestekomiteen ønsker å diskutere alternativer til 
dagens løsning som er epost. 
Dagsorden sendes ut 6 uker før møtet, og ofte kommer det saker i rapporter og på epost etter 
at dagsorden er sendt ut. Derfor foreslår tjenestekomiteen et tillegg i retningslinjene om at en 
revidert utgave av dagsorden sendes ut i sammen med samledokumentet 2 uker før møtet. 
Nye saker legges da under eventuelt i dagsorden. 
Webkomiteen har kjøpt inn pc og audio/ video utstyr for hybrid møtene til Regionen. Hvem 
(hvilken komite) tar ansvar for dette nyinnkjøpte utstyret? 
Varasekretær og nestleder har gjennomgått, og oppdatert vedtaksloggen og skrevet inn 
tidligere vedtak inn i retningslinjene. Vi har også sjekket retningslinjene opp imot 
vedtaksloggen, og oppdatert retningslinjene der vedtakene ikke var ført inn.  
 
I kjærlig service 
Nestleder 
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Regionen har ikke sekretær – ingen rapport 
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Rapport fra varasekretær til Regionsmøte 11.06.22 
 
Jeg må bare benytte anledningen til å unnskylde meg for mye rot forrige møte.  
Jeg hadde hjernerystelse og Corona og trodde jeg var hjerneskadd. Nå har jeg imidlertid fått 

meg briller og ser verden med farger og klare øyne. 😊 

 
Jeg gleder meg til å være sammen med de som kommer fysisk til Mo i Rana neste mnd. 
Heldigvis har nestleder allerede fått ut agendaen og vi har allerede hatt et møte i 
administrativ komité. Vi skal også sammen sette oss ned og oppdatere vedtaksloggen neste 
uke.  
 
Jeg føler meg godt forberedt. 
 
For å unngå unødig irritasjon i forhold til om jeg ble valgt inn i Regionen som Sekretær eller 
Varasekretær så melder jeg meg til valg som sekretær i Juni inneværende år. 
Nestleder har også oppmuntret dere til å sende rapporter til meg i varasekretær-e-posten. 
 

Gleder meg til å treffe alle sammen. 😊 
For meg og min personlige tilfriskning synes jeg det er viktig å møtes fysisk. Jeg tror 
fellesskapsfølelsen blir styrket av det.  
 
 
IKS Varasekretær 
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Harstad 26.05.22 

 
Rapport i fra Kasserer/Varakasserer. 

 
Hei her kommer en rapport i fra kasserer/varakasserer i forkant av Regions Møtet 11.06.22 på 
Mo I Rana. Tiden etter forrige møte har varakasserer begynt å sette seg inn i de rutiner som 
omhandler Regionens bedriftskonto i DNB, i samråd med kasserer. Vara kass. og kasserer har 
god kommunikasjon.  
Pr. dagens dato ser saldoer til de forskellige kontoer til Regionen slik ut: 

 
NA Regionen Norge      178.327,- 

Webkomite                  3.586,- 

NA Norge Event                  0,- 

Fellesskapsutviklingskomiteen   25.189,- 

Telefonkomiteen                           40.090,- 

Regions konvent                             2,- 

Oversettelseskomiteen                2916,- 

Kortkonto Litteraturkomiteen    3.748,- 

Litteraturkomiteen                       87.832.- 

 
Det som har vært av større bevegelser ut ifra Regionens konto siden Februar er at det i 
henhold til vedtak ble overført 30.000 kroner til Telefonkomite til deres arbeid med å gjøre NA 
mere synlig på nett. Det har også blitt kjøpt inn video/lydkonferanse utstyr til 11.499 kroner.  
Det har også blitt opprettet en ny konto til Litteraturkomiteen. Det har også blitt utstedt to 
firma bankkort til to personer i Litteraturkomiteen som er tilknyttet nevnte konto. Dette er 
gjort for å gjøre Litteraturkomiteens arbeid med sending av pakker enklere. 
 
Det har kommet inn til Regionen kroner 48.239 i fra områdene siden 01.01.22. Her er Område 
Øst 1 den største bidragsyter. 
 
Videre så godkjenner og utbetaler Vara kass/kasserer de regninger som kommer til oss 
fortløpende. 
 
Tett samarbeid videre fremover vil det bli lagt opp til mellom kasserer og varakasserer slik at 
varakasserer kan vokse i rollen. 
 
Det var det hele for denne gang, vi ser frem til å møte dere i Mo I Rana i Juni. 
 
Hilsen Anders og Tom. 
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Se over – Samlet rapport. 
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Delegat rapport til regionsmøte 11 juni 2022 
 

Siden forrige regionsmøte har vi deltatt på flere EDM møter online som var en 
forberedelse for WSC, som har varit, samt ett par online möten arr av NAWS. 
 
Deltagit aktivt på vinter EDM 2022, ref är sänt till RKMer  
 
Deltagit aktivt på WSC 2022, ref är sänt till RKMer 
Info om WSC finns här https://na.org/?ID=conference-index 
 
Kopplat ihop FD EDM med FU i Norge och haft ett möte online med tema kan FD i 
EDM eventuellt hjälpa oss med något ? 
Vi läser och svarar på mail dagligen, videresender mail till RKMer och under komiteer i 
regionen.  
Vi har uppdatert vårt google drive konto med flera filmer till RKMena/områdene. Vi har 
frågat RKMene om de önskar att vi fortsätter å lägger upp filmer - fick ett svar, fra 
område Nord, som önskar att vi fortsätter med det. Vi tänker det är viktigt att info når 
upp till de högst upp i vår struktur, grupperna och inte stannar upp på veien. 
Meldt in en sak till nestleder i regionen ang att ev gå over till konsensus baserad 
beslutsprocess. 
Delegat och vara delegat är i tät dialog med varandra 
Noterar att det är få RKMer som kommer att deltaga fysiskt på regionsmötet, gör oss 
några tankar och funderingar kring varför valde RKMena att ha regionsmöte i Mo om ni 
inte reser dit? 
Vi är i dialog med NAWS angående vår motion till WSC 2020, den går nu vidare till 
2023 
Hotell og fly er bestilt til sommar EDM i Egypt, vara delegat kan ej deltaga fysiskt. 
Kostnad regions møte juni - 0 Kr, vi deltager online 
 
Vi vill oxå påminna om undersökningar vi (NA) gör finns här:  
 
https://www.surveymonkey.com/r/theloner  
allt med hensikt att vi skall bli bättre på att nå ut med vårt budskap.. 
5 - 11 juni 2022 är det årets PR uke world wide 
3 sep är det Na world unity day  
 
IKT / Delegatene 
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Se over - Delegat
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Rapport fra Webkomitéen til Regionmøte juni 2022 

 
Webkomitéen består pr. dags dato av 6 personer og alle verv er besatt. De fleste som gjør 
tjeneste, har lang fartstid i komitéen, så daglig service gjøres innen rammene vi har for svartid og 
informative tilbakemeldinger. Vi ønsker gjerne flere service villige i komitéen. 

 
Den daglige service går ut på å drifte og oppdatere nettsiden, legge ut informasjon om møter, 
arrangementer og dagsorden/rapporter fra områder og region. Vi rullerer på arbeidsoppgavene 
på månedlig basis for å dele på kompetansen om NA sin struktur og virke, på denne måten blir 
det uproblematisk å dekke for komitémedlemmer som ikke har mulighet for å utføre service 
grunnet andre årsaker. 

 
Webkomitémøtene avholdes månedlig via videokonferanse. Vi er også behjelpelig med å sette 
opp videokonferanseløsninger for andre grupper eller komiteer hvis dette skulle være ønskelig. 
Vi synes dette er en god løsning, spesielt når det er litt avstand mellom medlemmer som skal 
møtes, da det sparer NA for utgifter til kjøring. 

 
Vi har mottatt henvendelser fra medlemmer, lest rapporter og diskutert det som 
angår Webkomitéen. Her er våre kommentarer/synspunkter: 

 
● Support jobber med å optimalisere hjemmesiden for synlighet på nett ved f.eks. 

googlesøk. Vi har satt av kr. 10.000 til formålet. 
 

● Rapport/analyse av vår hjemmeside. Vi har tatt ut rapport for de første månedene i 2022 
for å se omfanget av besøk, hvilke sider som besøkes osv. Se vedlagte rapport for detaljer. 
Oppsummert kan vi si at det er gledelig å se at så mange besøker våre sider og at det er 
en stor andel gjengangere. Ikke overraskende er “Møtesøk” og “Bare for i dag” de mest 
besøkte. Førstnevnte viser viktigheten av at vi til enhver tid har oppdaterte møtelister for 
de som søker et møte. 

 

● Angående utstyr til hybrid møtene, er utstyr kjøpt inn og vil bli overlevert Regionen på møtet 
i Mo i Rana. 

 
● Utover det har vi ingen pågående saker om utviklingen av hjemmesiden vår. Når det er 

sagt så er vi “på” hele tiden, enten det er signaler fra våre medlemmer eller på eget 
initiativ, så gjør vi vårt beste for at informasjon på siden vår er oppdatert og enkel å 
finne. 

● For mer informasjon se møtereferat for mai for Webkomiteen. 
 

Vi oppfordrer igjen alle våre e post innehavere om å “rydde” i sine respektive epostkasser, 
slette gamle referater og lignende da dette ligger tilgjengelig i “arkiver” på nettsiden vår. Det 
er mange som nærmer seg maximum limit og dermed risikerer at viktig epost ikke kommer 
fram. 

 

Vi ønsker å forbedre og utvikle oss, så dersom noen har flere forslag til nettsiden vennligst send 
oss en epost på webmaster@nanorge.org 

 

IKS Webkomiten 

mailto:webmaster@nanorge.org
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Referat Telefonkomiteen juni 2022 

   
Ledige verv: sekretær og nestleder. 

  
Leder har siden sist satt i gang ny sløyfe på hjelpetelefonen vår (06.05.22). 
Hatt kommunikasjon med kasserer ang økonomi i komiteen.  
Komiteen har i felleskap oppdatert 12-trinnsfrivilligliste. Vi har også besvart mail. 
Vi er i gang med forberedelsene til annonsering på fb siden vår: Anonyme 
Narkomane Norge, etter at vi har fått klarsignal og midler fra NA Region Norge. 
Vi hadde en presentasjon av Telefonkomiteen på Service Eventet  
i Bergen i april. Fint å treffe folk igjen.  
 
6. juli 2020 startet vi opp med ny telefonordning!  
Info om ny ordning: 
Vi har åpent 10-22 hver dag, også i helger, ferier og helligdager. Vi har tre grupper 
som rullerer. Vaktordningen varer 3 mnd pr sløyfe. En sløyfe består av inntil 8 
tjenestevillige medlemmer. 
Alle anrop ringer samtidig hos alle våre telefonvakter.  
 
Det ER mulig å melde seg til telefonvakt. Det må 
gjennomføres et infokurs, og man blir lagt til en reserveliste, om noen av våre 
telefonvakter skulle trekke seg fra sitt verv. 
Ta kontakt med komiteen hvis det er aktuelt.  
 
Vi minner om at vi trenger flere 12-trinnsfrivillige medlemmer. Spesielt kvinnelige 
12-trinnsfrivillige. Vi har flere fylker der vi ikke kan tilby møtefølge til nykommere. 
Dette gjelder fylkene: Vestland - tidligere Sogn og Fjordane, Innland - tidligere 
Oppland, og Troms og Finnmark - tidligere Finnmark. 
Det er også svært få frivillige i (Nord) Trøndelag, (Aust) Agder, Viken (Akershus og 
Østfold). 
Telefonkomiteen inviterer og oppfordrer nye og «gamle» 12-trinnsfrivillige til å 
delta på informasjonskurs igjen. Vi oppfordrer også telefonvakter til å komme og 
dele erfaringer. Vi trenger fremdeles å øke en felles bevissthet av denne 
tjenesten. 
NB: Vi satser på å ha infokurs på Bragdøya i juli.  
Neste TK-møte blir etter regionsmøte i juni. Kommer tilbake med dato. Alle er 
velkomne for deltakelse - både som nominert til verv og observatør. 
Tusen takk til alle som har bidrar i Telefonkomiteen. 
 
IKT  
Leder 
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Rapport Oversettelseskomiteen Juni 22 
 
Nominasjon:  
Oversettelseskomiteen vedtok enstemmig å nominere Vilde til valg som ny leder av 
Oversettelseskomiteen. 
 
 
Sak til regionen: 
Oversettingsfeil i vår Litteratur, Trinn og Tradisjoner. 
Sakens ordlyd:  
 

Skal vi revidere vår Glossary og dermed all litteratur vi har på norsk? 
-Vedlagt egen saksrapport: Oversettingsfeil i vår litteratur, trinn og tradisjoner. 
 
Saken vi ønsker å fremme er stor og vil ved et evt vedtak medføre store konsekvenser 
for NA Norge.  
Arbeidet som da må gjøres er også stort, men med verktøyene som finnes i Word er 
den ikke uoverkommelig. Den er tidkrevende og vil medføre at vi må legge alle 
pågående prosjekter på is inntil all litteratur på norsk er revidert. 
Gevinsten vi får er en så korrekt oversettelse som overhodet mulig, uten 
forvrengninger og direkte feil. 
Dessuten vil våre sponsorer for fremtiden kunne veilede sine sponseer mer riktig. 

 
Vi ber om at regionens medlemmer leser den vedlagte saksrapporten og 
vurderer nøye hva vi bør gjøre videre. 
 
 
 
Prosjekter: 

–Veiledende prinsipper- Ånden av våre tradisjoner 
Ferdig og klar til å sendes WSO 
–Nyoversettelse av Veiledning til Trinnarbeid, går sin gang 
–Oversetting av IP#30- Mental helse i tilfriskning, går sin gang 
–Revisjon av Det virker- Hvordan og hvorfor, er mer enn halvferdig. 
 
Alle våre prosjekter ligger inntil videre, mer eller mindre på is, inntil Regionen har fattet 
et vedtak om hva vi skal gjøre med saken vi har fremmet. 
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Sluttrapport Leder 
 
Nok en gang har mitt verv kommet til ende. Det har vært inspirerende og lærerikt og 
som alltid føler jeg en stor takknemlighet for å ha fått lov til å gjøre tjeneste i NA 
Region Norge. 
 
Men, jeg må også innrømme: Det siste året har ikke vært like givende for meg. Luften 
har gått ut av ballongen og jeg føler ikke den samme entusiasmen som før. 
Det er vel et tegn på at jeg bør tenke litt mer på min egen tilfriskning og litt mindre på 
service fremover. 
I tillegg føler jeg at jeg ikke lenger klarer å følge med i svingene som før. Jeg har blitt 
glemsk, jeg orker ikke så mye lenger og jeg trenger stadig lenger tid på å hente meg 
inn etter langvarige anstrengelser. 
Jeg håper dette ikke dreier seg om senilitiet men at det rett og slett er alderen som 
begynner å kreve sine skjerv. 
 
Jeg vil fortsette å gjøre tjeneste i NA, det står jo i programmet mitt at jeg skal gjøre det 
og da gjør jeg det. Dessuten har det blitt en livsstil. 
Jeg har faktisk gjort sammenhengende tjeneste i strukturen siden 2012, i 
Litteraturkomiteen og Oversettelseskomiteen. 
Jeg har nå 2 perioder i Regionen som leder av Oversettelseskomiteen. 
I tillegg har jeg mer eller mindre alltid et verv på gruppenivå. 
 
Det siste vil jeg selvfølgelig fortsette med. 
 
Jeg vil også fortsette i Oversettelseskomiteen, men nå som oversetter/korrekturleser. 
Om de vil ha meg der da. 
 
Til slutt, før jeg takker for meg for denne gangen. 
På mitt siste Regionsmøte deltar jeg fra Zoom. Jeg har ikke og finner ikke samvittighet 
til å be Regionen om mer penger for å reise til Mo i Rana for å takke av i mitt verv. 
Dette er penger som bør komme fellesskap rundt i verden til gode.  
Da gjør de i hvert fall nytte for seg. 
 
Vår nestleder vil være på plass da hun stiller til valg som ny leder av 
Oversettelseskomiteen. 
 
 
I kjærlighet til NA og alle dere fantastiske mennesker som fyller det opp 
og ikke minst, hjelper meg å gå rusfri en dag av gangen. 
Takk. 
 
Geir 
Avtroppende Leder Oversettelseskomiteen. 



LEDER SERVICEKONFERANSEN 

20 

 

 

 

 

Rapport FU – Felleskapsutviklingskomiteen juni 2022. 
Hei alle sammen.  
Vi har komite-møter på Zoom siste mandag hver mnd. kl. 18:00 – 20:00. Regionens Zoom-konto brukes 
til alt vi gjør på nett.  Komiteen består pr. i dag av leder, nestleder, sekretær, kasserer, ressursansvarlig 
og vara ressursansvarlig. Vi har følgende verv ledige: 

 
Vara sekretær 
Vara kasserer 
 

Vi er medlemmer fra flere områder som samarbeider godt og stiller opp der felleskapet vårt ønsker 
oss. Vi lærer sammen og består av medlemmer med ulik og bred kompetanse.  
Vi jobber fortsatt med for tiden er å finne ressurspersoner fra alle områdene. Dette er en prioritert 
oppgave og vi ber RKM om å hjelpe oss med det. Se vår service side på nanorge.org for mer 
informasjon om dette. 
Vi deltok  med en fysisk workshop under service-event i Bergen i april. Nestleder og ressursansvarlig 
samarbeidet om denne workshopen. Ellers har leder etter anmodning fra  område øst 2 vært og 
informert om OR.  
Vi har en del pågående workshoper, bl.a. Gon-treffet og område nord samt workshop på kommende 
Regionmøte (Mo i Rana).  Vi ser for oss en del workshoper både med fysisk oppmøte, hybrid og rene 
online-versjoner. 
Vi har også fått henvendelser fra både grupper og områder angående voldelig og truende adferd. I 
slike henvendelser har ikke FU annet mandat enn å henvise til litteraturen vår. Dvs. vi kan bistå med 
informasjon og veiledning men har ingen mulighet for å sanksjonere.  
Som kjent har FU gått til anskaffelse av Office-pakka. Vi har totalt seks tilganger, noen er i bruk i FU, et 
av de ledige er overført til Regionens nye pc. 
Mer informasjon om kommende aktivitet finner dere under «Fremdriftsplan» på 
https://nanorge.org/fu-komiteen/. Våre digitale workshoper blir også lagt ut på vår service-side 
sammen med annen relevant informasjon om FU. 
 
IKT Lena og Lars Arne 
 

https://nanorge.org/fu-komiteen/


LEDER SERVICEKONFERANSEN 

21 

 

 

 
Ingen leder i servicekonferansen – Ingen rapport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samledokument er utarbeidet av varasekretær 28.05.2022 
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