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Referat – FU komitemøte 

Sted: Zoom – Id: 841 1207 4972 – Passord: 1953 
Dato: 27.06.2022 

Tid: 18:00 – 20:00 
Innkalt: 
 
Forfall: 

Leder, Nestleder, kasserer,  Sekretær, Ressursansvarlig, Vara 
ressursansvarlig 
Kasserer melder forfall grunnet jobb (aftenvakt). Sekretær meldt 
forfall. 

Tilstede:   Leder, Nestleder,   Ressursansvarlig, Vara ressursansvarlig, 1 

observatør 

 

 

  
 

 

 Velkommen og presentasjon – Alle presenterte seg. 

 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. 

 

Visjonen lest. 

 Lese tradisjonene. - Tradisjonene lest. 

 

 Lese konseptene. - Konseptene lest. 

 

 To punkter til selvransakelse: 

3. Følger betrodde tjenere opp vervene sine?  

Opplever at vi gjør det. Vi hjelper hverandre når det trengs. Enighet om det. 
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 4. Er FU-komiteen tiltrekkende for nye medlemmer? 

Generelt vet folk for lite om hva vi er og hva vi gjør. Vi bør “reklamere” mer om oss sjøl. 

Selve komiteen er i seg selv tiltrekkende. Våre møter er preget av kjærlighet og harmoni. Så 

godt som alle verv er besatt så det er på en måte ikke behov for flere, regner med at vi klarer 

å rekruttere når det er behov. 

 

 

 Rapportering: 
 

Leder: Vært syk med corona så nestleder har overtatt de fleste oppgavene. 

Venter på svar fra forsikringsselskapet ang refusjon etter avbestilt tur til 

mo i rana. 

Nestleder Representerte komiteen i leders fravær på Regionmøtet 11.06. Hadde 

workshop “Hvordan tiltrekke medlemmer til service” under Regionmøtet. 

Hatt dialog med ONSK angående workshop 27.08. Mer info under “Nye 

saker”. 

Kasserer: Utbetalt resten av reiseregning for nestleder til regionmøte Mo i Rana, 

ajourført regnskap. 

Ressursansvarlig: Ikke noe å rapportere 

Sekretær: Skrevet referat og agenda.  

Kommentarer til rapportene:  

Godt jobba! 

 

 

 Valg: 

VERV  VARIGHET MEDLEM 

Leder  2 år – valgt feb.2021 Lena 

Nestleder  2 år – valgt nov. 2021 Lars Arne 

Kasserer  2 år – valgt mars 2021 Berit 

Vara kasserer  2 år – ledig  

Sekretær  2 år – valgt januar 2022 Marit 

Vara sekretær  2 år – ledig  

Ressursansvarlig  2 år – valgt nov. 2021 Monica 

Vara ressursansvarlig  2 år – valgt juli 2021 Frank 

Leder velges av Regionmøte. Alle andre velges inn på komitemøte.  

 

 Nye Oppgaver 
o OMSK ønsker en workshop på zoom der vi prøver å inspirere og ufarliggjøre service. 

o Leder og nestleder deltar på EDM FD Zoom. Dato kommer. 

o Workshop “Trinn og tradisjoner” 30/6 - 11. tradisjon 

o Digital Workshop område nord 27. August 2022 

Saker 

 Sak 04/22 - Gon treffet 

Det er ønskelig at vi deltar på Gon.  



 

 

Fellesskapsutvikling 

NA Norge 
Vi har vært i kontakt med leder for treffet. Det er ønskelig at vi kommer, men det vil bli 

behandlet på neste treff-møte. Vil få mer informasjon da. 

Saken fortsetter på neste FU-komitemøte. 

Status: Det var 4 stk på møte. Der vår leder har blitt sekretær for Gon treffet 😊  Vi skal ta 

kontakt med programansvarlig der vi får vite nøyaktig hva vi kan bidra med på treffet. Leder tar 

kontakt med denne. Programmet er lagt frem, men uten at FU er lagt inn der. Leder tar kontakt 

med Gon-komiteen om vi kommer med i programmet før det går i trykken. 

Vi er ikke inkludert i programmet. Vi vil ikke presse oss på, og å dra koster penger. Forslag om at vi 

dropper å dra som komite. Enighet det. 

 

 

 Sak 07/22 - Opprettelse av lydfiler på de 12. Tradisjonene. 

Kommet inn ett par service-villige siden siste møte. Saken går sin gang. 

 

 Sak 10/22 - Deltakelse på webinar i regi av  FD fra EDM 18.03.22  

Det er sendt purring på mail av 04.05.2022. Lar saken stå til neste møte i komiteen. 
 

 Sak 12/22 - Voldelig og truende adferd fra NA-medlemmer 

Saken ble nevnt i vår rapport til Regionmøtet. Under møtet ble innholdet fra rapporten 

understreket, dvs. hva som er FU¨s mandat og ikke mandat. 

 

 Sak 14/22 - Rapport fra Regionmøtet 11.06.2022 

Nestleder rapporterer muntlig fra møtet. For detaljer vises til referat på Regionens service side. 

 

 Sak 15/22 -  

 

 Sak 16/22 -  

 

 

 Eventuelt:  
o Er det nødvendig med varaverv? Saken går videre til neste møte. 

o Skal vi foreslå for Regionen at vervet OR-koordinator blir lagt under FU-komiteen?  

Tenker på saken og tar opp saken på neste komitemøte. 

o Skal vi ha møte hver måned? Tenker på saken til neste møte. 

o Skal vi ha møte i juli? Enighet om å hoppe over det og da blir nest møte i slutten av 

august. 

 

 

Avslutter møtet med sinnsrobønnen. 

Neste møte: 29.08.2022 kl. 18:00 
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FU-komitéens punkter selvransakelse: 

1. Hvordan er atmosfæren på Komitemøtene?  
  
2. Arbeider vi etter «Prinsipper foran personligheter» eller omvendt?  
  
3. Følger betrodde tjenere opp vervene sine?  
  
4. Er FU-komiteen tiltrekkende for nye medlemmer?  
  
5. Følger vi de tolv tradisjoner og de tolv konsepter for NA service i våre 
beslutningsprosesser?  
  
6. Bruker vi NAs midler på en fornuftig måte?  
  
7. Er vi flinke til å følge opp og hjelpe hverandre i komiteen?  
  
8. Hva mer kan gjøres for å bringe budskapet om service videre?  
  
9. Er vi tjenende, ikke styrende i vårt arbeid?  
  
10. Bruker vi nok tid på service i FU-komiteen?  
  
11. Praktiserer vi prinsippet tiltrekning fremfor fremheving i vår service?  
  
12. Lar vi alle i komiteen delta fullt ut i våre beslutningsprosesser?  

 

Vedlegg til sak 07/22 

Prosjekt “12 tradisjoner” 

Framdriftsplan: 

1. Sende ut informasjon til områdene via RKM-ene for rekrutering av ressurspersoner. 

Frist 15. April. (utført) 
2. Legge fram sak for FU-komiteen på neste FU-møte hvor det oppnevne en ad-hoc 

komite bestående av nestleder, vara ressursansvarlig og en person til. Ad hoc komiteen 

arbeider ut fra følgende kriterier: 

a. FU fordeler alle ressurspersonene i grupper, tolv grupper, en for hver tradisjon. 
b. Alle ressurspersonene må skrive under på kontrakt om at lydopptaket tilhører 

NA Norge og vil bli publisert på vår hjemmeside. 
c. Etter hvert som ressurspersonene er klare og fordelt avtales det med de 

respektive tid for opptakene. Alt skjer på Zoom og blir tatt opp. 
d. En ressursperson fra hver gruppe får oppgaven å innlede om tradisjonen. Vi tar 

utgangspunkt i innledningene som finnes for hver tradisjon i boka "Guiding 

principles". Deretter reflekterer gruppa over tradisjonen. Tidsbruk ca. 45 

minutter, 10 – 15 minutters innledning og resten til refleksjoner. 
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e. Når alle opptakssesjonene er ferdig publiseres de samlet på NA Norges 

hjemmeside. FU i samarbeid med Webkomiteen finner hensiktsmessig 

plassering på hjemmesiden. 
3. Prosjektet kommer til å ta litt tid. Først skal alle ressurspersonene skaffes tilveie, så 

må de skrive under og returnere kontrakt til FU før opptak kan gjøres. Først når alle 

opptakene er ferdige publiseres lydfilene samlet og prosjekt kan avsluttes. 
4. Oppfølging av prosjektet! Vi starter nå med tradisjonene, med tid og stunder kan 

kanskje samme ide gjennomføres for både trinnene og konseptene. 

 

 

Vedlegg til sak 11/22 - Service-event i Bergen 02.04.2022 

Rapport fra Service-event i Bergen 02.04.2022 
 

Reise team fra FU: Lars Arne og Monica 

Til stede: 56 registrerte 

Vi ankom Bergen på ettermiddagen den 0104 og var så heldige at vi ble hentet på flyplassen. Vi ble 

kjørt til hotellet, og etter å ha sjekket inn dro vi bort til lokasjonen hvor vi skulle være, hvor vi møtte 

leder i eventet som viste oss rommet. Der og da planla vi hvordan det skulle se ut til workshopene. 

Vi dro og spiste middag med fellesskapet, som kom rett fra møte hvor det hadde vært feiring av en 

16 års dag. 

Neste morgen så var vi på plass i lokale kl. 9 30, hvor det var full aktivitet, og den første workshopen 

ble holdt kl. 10 30. Det var en PowerPoint-presentasjon på Service strukturen i NA og vi var ca. 30 stk 

til stede.  Det ble livlig deltagelse fra medlemmene i salen, og blant dem var delegaten vår som 

deltok i informasjon om Det Europeiske delegat møte pluss World service konferansen. 

Etter det så var det speak med en oldtimer som også ble streamet, og deretter underholdning med 

Quiz. 

Telefon komiteen hadde så sin workshop. 

Vi hadde vår andre workshop på «Å tiltrekke medlemmer til service», og vår nestleder gjorde en god 

jobb med sin første workshop presentasjon. Her var det også livlig deltagelse fra salen, og vi talte 31 

til stede, som ble delt opp i 6 grupper. Mange kreative løsninger ble delt. 

Etter workshopen så var det middag, og dagen ble avsluttet med et bålmøte på Fløyen. Til tross for 

minus 1 grad og snø i lufta var vi 19 rundt bålet. “16-åringen” innledet og en nykommer og en 

“tilbakekommer” fikk sine hvite og 30 dagers! Det var et herligt tilfriskningsmøte i uvante (og kalde) 

omgivelser. Klokken 20 45 var dagen omme og vi dro hver til vårt, fulle av tilfriskning! 

Konklusjon: Etter en lang pandemi, var det godt å være i gang igjen, og det virket som om 

medlemmene også satte pris på å kunne treffes igjen. Fysiske treff er desidert å foretrekke hvor og 

når det er mulig. 

Hilsen to takknemlige medlemmer av FU komiteen 
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