
Referat Område Øst 2 Service Komite – 4. juni 2022

TILSTEDE: 7 stk. (3 stk. med stemmerett)
Leder, Sekretær, Vara RKM, Aktivitetskomitéleder, GSR “Du er ikke aleine” Bø, Vara GSR
“Veien til livet” Sandefjord, GSR NA Sandefjord Mandagsgruppa.

INNLEDENDE PUNKTER:
● Leder ønsket velkommen, vi tok en stille stund etterfulgt av Sinnsrobønnen og

presentasjonsrunde.
● Tradisjonene og konseptene i kortform ble lest opp.
● Vara RKM fremfører tolkning/fordypning av 6. konsept: “Gruppesamvittigheten er

den åndelige måten vi benytter for å invitere en kjærlig Gud til å påvirke våre
beslutninger.».
GSR fra Du er ikke aleine gruppa presenterer fordypning av 7. konsept på møtet i juli.

● Lest status i saker fra forrige møte.

RAPPORTER:

ADMINISTRATIVE TJENERE:

Leder:
Har ikke gjort så mye siden sist. Jeg har siden sist fulgt med og vært tilgjengelig på
mail, jeg har vært i kontakt med resten av interimstyret og jeg har deltatt på
interimstyremøte.

Nestleder: (ikke tilstede)
Sendt rapporten for seint til områdemøte jeg ikke stilte på. (skammer meg litt for det)
Jeg har siden sist vært i kontakt med tidligere innehaver av e-postkontoen nestleder
besitter og fått verifisert meg som ny bruker. Jeg har snakket med mange om OR-
vervet. Har sett over budsjett som foreligger, det er utmerket.

Kasserer: (ikke sendt rapport - ikke tilstede)

Vara kasserer: LEDIG VERV

Sekretær:
Deltatt på administrativ tjener møter og skrevet referat fra dette. Skrevet referat fra
Områdemøtet i mai og hjulpet Leder med å lage dagsorden. Ryddet litt i Google
Disken. Sendt referat og dagsorden til alle gruppene. Også fått dette publisert på NA
Norge sine hjemmesider. Skrevet budsjett for mitt verv og sammenstilt et forslag til
nytt budsjett for Område Øst 2. Har satt meg godt inn i vedtakene våre.

Vara sekretær: LEDIG VERV



RKM: (ikke sendt rapport - ikke tilstede)

Vara RKM:
Siden forrige områdemøte har jeg deltatt på administrativt tjenermøte hvor vi drøftet
flere utfordringer/forbedringer, som vil bli representert på neste områdemøte.
«Festen» på forrige møte var en inspirasjon for meg personlig og det var godt
engasjement blant de få oppmøtte som deltok. Se gjerne referat fra administrativt
tjenermøte for mer utfyllende info. Utarbeidet budsjett for mitt verv. Jeg har vært i
kontakt med RKM og vedkommende ønsker å trekke seg fra sitt verv, slik jeg forsto
det. Neste regionsmøte blir jeg å delta alene som representant fra OØ2SK.

UNDERKOMITÉRAPPORTER:

Offentlige Relasjoner (OR): LEDIG VERV

Aktivitetskomité: (ikke sendt rapport)
Deltatt på det digitale administrative tjenere møte. Vært i tvil på hva
aktivitetskomiteen har å rutte med, men har nå satt opp forslag til budsjett for å få litt
rammer. Foreløpig bare 2 medlemmer i komitéen, men skal headhunte mer. Har tenkt
at dersom f.eks. en gruppe i området ønsker å gjøre noen tiltak på arrangementsiden
så er det mulig at aktivitetskomitéen stiller med økonomisk ryggstøtte. Har tenkt å
snakke med utleier for lokalet til lørdagsmøtet i Sandefjord for å høre om det er mulig
å låne det til noe stas. Det er altså ikke noe konkret på tapetet, men det er mange
tanker og idéer (alt fra quizkveld til grilling).

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

Fine møter og mye folk. Ble enige om på forrige GSM at dersom det er mer enn 15
deltakere så er det fri deling. Usikker på økonomi da konto er sperret pga. påkrevd ny
identifikasjon i banken og manglende kasserer i gruppa. Men god stemning. Vi
inviterer til St. Hans-fest med grilling, 24. juni på Vøra Camping.

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  (Ikke tilstede)



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

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
Adresse: Bøgata 20 , 3800 Bø

Vi har fått nytt møtelokale og er ikke lenger på nett. Adressen er Bøgata 20. Vi har
vært 5-7 personer på delingsmøtene våre. Vi har grei økonomi. Vi leser fra «Spiritual
Principle A Day» som tema. Vi var 5 personer på sist GSM. Ellers har vi servicevillighet,
alle verv er besatt og det er en atmosfære av tilfriskning på delingsmøtene.

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

Deltar på sitt første Områdemøte som vara GSR. Gruppa har god økonomi, den vokser og det
er godt oppmøte.

NA Porsgrunn | Søndag 12.30 – ikke sendt rapport
Adresse: Storgata 115, 3921 Porsgrunn (ikke tilstede)

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

6 stk. tilstede på gruppesaksmøte. Vi er mellom 4 til 11 stk. på møtene våre, også
flere nykommere. Vi har god service villighet, og bra møter. Ingen saker som skal inn
til Området. Saldo på konto er kr. 3144,64. Husleie på kr. 200 betales 1. juni.

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



DAGSORDEN OØ2SK – LØRDAG 4. JUNI 2022

ZOOM ID: 9500 00 9500 - PASSWORD: recovery

Kl. 11:30 til 14:30

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 ingen villige
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 Ledig fra 06-2023
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. Servicekonferanse Leder 3 års rusfri tid ad-hoc ingen villige
Q. Leder ECCNA 3 års rusfri tid ad-hoc ingen villige
R. OR Koordinator 3 års rusfri tid 2 års varighet ingen villige
S. OR Koordinator 3 års rusfri tid 2 års varighet ingen villige

Varighet  for verv i NA`s Regionsservicekomité Norge er 2 år.



2. SAKER FRA OMRÅDET

a. Budsjettering (se vedlegg 1)
Det har kommet til flere administrative tjenere som ikke er tatt høyde for i budsjett
for 2022.

Vi går igjennom de nye detaljerte budsjettene. Budsjettene blir godkjent.

I tillegg er det laget et forslag til nytt budsjett for OØ2SK 2022 da det fortsatt er verv
som ikke er besatt og heller ikke budsjettert for, f.eks. Vara Sekretær og Vara Kasserer.
Det nye budsjettet tar ikke høyde for et bestemt bidrag til Regionen Norge, men det er
enighet om at bidrag til Regionen skal vurderes ved gjennomgang av regnskapsåret.
Bidrag fra gruppene er justert litt opp for at det skal være balanse. Gruppene
oppfordres til å ikke blir sittende med penger, men sende penger videre slik at de kan
brukes nedover i strukturen.

Budsjettet blir godkjent.

b. Vervbeskrivelser (se vedlegg 2)
Nåværende vervbeskrivelser er ikke revidert siden 2014.
Etter gjennomgang av vervbeskrivelser ser det ut til at det trengs en revisjon for at
beskrivelsene skal stemme med nåværende vedtak og digitale verden.

Vi går gjennom vervbeskrivelser og forklarer ordlydendringene. Det er ett punkt under
Kasserer om signering av 2 stk. ved utbetalinger. Punktet ønskes at skal bli stående,
men må fremover praktiseres da det ikke har vært krav til mer enn 1 signatur i lang
tid. Vedtaket om signering av 2 parter er altså gjeldende, men foreslås endret til f.eks.
“Vara Kasserer eller Leder”. Det blir mindre sårbart om vi har flere med signaturrett.

Vervbeskrivelsene er vedtatt og godkjent.

c. Registrering av nytt styre i Brønnøysundregistrene
To medlemmer av den nåværende OØ2SK-komitéen er villige til å stå oppført.
Endringsmelding er sendt til Brønnøysund for å fjerne nåværende styre og sette inn
de to nye. Vi bør imidlertid diskutere hvordan valg av styre til Brønnøysundregisteret
skal foregå i fremtiden for å unngå samme situasjon som nå da det har vist seg
vanskelig å finne medlemmer som ønsker å bryte sin anonymitet.

Nåværende vedtak (nr. 32) sier at registrert styre i Brønnøysund skal være de
administrative tjenerne. Noen utfordringer med dette er at man må finne villige
medlemmer til å bryte sin egen anonymitet før valg siden det ved nettsøk vil dukke
opp medlemmets navn knyttet til Anonyme Narkomane.

Det er i prinsippet disse forslag til alternativer:
1: Ha et “sovende styre” bestående av x-antall villige NA-medlemmer som kan stå
oppført på ubestemt tid. Disse er da klar over at kobling kan gjøres mellom deres fulle
navn og organisasjonsnavn.



2: Vi kan endre foretaksnavn fra “Anonyme Narkomane Område Øst 2 Service Komité”
til f.eks. “NA OØ2SK”.

Det kommer forslag om å oppheve/fjerne vedtak 32 og deretter kunne ta saken
tilbake til gruppene. Gruppene kan da diskutere de aktuelle alternativene eller komme
med andre forslag på neste Områdemøte.

Vedtatt at vedtak 32 fjernes.

d. Selvransakelse
Vedtaksloggen sier at selvransakelse skal avholdes i mai. Samtidig sier den at det skal
avholdes selvransakelse i september og også selvransakelse på hvert Områdemøte.
Siden selvransakelse utgikk i mai bør vi fastsette tid for dette i løpet av året.

Nestleder og sekretær har sagt seg villig til å kjøre selvransakelse i september med
utgangspunkt i Planning Basics. Med dette verktøyet kan vi få mye informasjon om
hva gruppene ønsker/trenger fra området og sette opp forslag til endringer/vedtak ut
fra det gruppene foreslår. Både Nestleder og Sekretær har gode erfaringer med å
kjøre slike workshops.

Det er stemning for å avholde selvransakelse årlig i september. Argumenteres for at
det er fint med selvransakelse tett opp mot budsjettering (som er i november). Blir
derfor enige om å fjerne vedtak om selvransakelse i mai og på hvert områdemøte
(vedtak nr. 10 og 16). Nytt vedtak blir selvransakelse i september hvert år, men kort
innledning: innledning, presentasjonsrunde, lese tradisjoner og konsepter, valg, så
sette i gang med selvransakelse.

3. EVENTUELT

a. Justering av kjøregodtgjørelse i OØ2SK
I dag er kjøregodtgjørelsen på kr. 2,50 pr. km. og speiler ikke det faktiske
kostnadsbildet med dagens drivstoffpriser.

Statens satser er 4,03kr og med dagens drivstoffpriser er vår egen sats svært lav. Det
er viktig at kostnader til service kan dekkes. Forslaget er derfor at vi setter vår egen
kjøregodtgjørelse opp til kr. 4 pr. km. Det er ingen innvendinger på dette så forslaget
blir vedtatt. Vi er enige om at selv om nytt budsjett nettopp er vedtatt for
administrative tjenere, så bruker vi den nye kjøregodtgjørelsesatsen ved innsending
av reiseregninger.

b. Webmail
OØ2SK har nå @gmail-adresser og uten noe konkret system. Det kan derfor oppleves
som litt rotete.

Vi bør kanskje snakke med webkomité for å få webmail med @naoo2sk.org-domene?
Det blir snakket om at det er mulige kostnader knyttet til dette. Siden vi ikke vet hvor
mye det er snakk om blir det foreslått at dette sjekkes opp i og at vi tar opp saken på
neste Områdemøte. Leder tar på seg oppgaven med å sjekke kostnad for vi setter



saken opp på dagsorden for neste møte.

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

KUNNGJØRINGER:

Norge:
● Rasen-treffet i regi av NA Innlandet Online (24. - 26. juni)
● Bragdøya 2022 (27. - 31. juli)
● GON-treffet (4. - 7. august)
● NA Molde arrangerer treff (9. september - mer info kommer)
● Ski & Recovery 2023 i Trysil (13.-18. mars)

Utlandet:
● 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, 2. juli,  kl. 11:30
Zoom-ID: 9500 00 9500
Passord: recovery

ALLE ER VELKOMMEN TIL Å DELTA PÅ OMRÅDEMØTE!
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