
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) 

o Varasekretær ble berømmet for godt referat 

• Gjennomgang og godkjenning av dagsorden.  

• Geir oversettelse  

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 

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

• Det var en god refleksjon rundt temaet. 

Workshop med FU 

Referat	Regionsmøte	for	NA	Regionen	Norge

11.Juni	2022	
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Fellesskaps utviklings komiteen (FU) avholder workshop med oss:   

«Hvordan tiltrekke medlemmer til service» 

• PowerPoint presentasjonen ligger på hjemmesiden under FU https://nanorge.org/

workshop/ 

• Det er viktig å informere gruppene at alle kan delta på Regionsmøtene via Zoom  

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. 

 

Kommentarer: 

• Web komiteen viste frem en grafisk oversikt over besøk på nettsiden. Det har vært 

omkring 80 000 besøkende på websidene våre 

• OØSK har åpnet NA Ung på Hamar 

• ONSK har åpnet NA Sortland 

• En zoomgruppe har hatt problemer hvor medlemmer har oppfordret til vold. 

• FU har fått henvendelse fra en gruppe angående voldelig adferd. FU har ingen 

sanksjonsmuligheter, de kan bare henvise til litteratur som IP om voldelig adferd 

• OØSK2 beklager manglende rapport. De har fått inn nye representanter og avholdt en 

liten fest som har gitt en boost i område.  
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Valg: 

         Verv                             Rusfri tid                    Varighet                    Kandidat         Periode  

A Leder 4 år 2 år Lars Erik     06.24 

B Nestleder 3 år 2 år Ledig  

C Sekretær 3 år 2 år Rachel    06.24 

D Vara Sekretær 3 år 2 år Ledig     

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    06.23 

H Vara Delegat 4 år 2 år John Inge       10.23 

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 Vilde    06.24 

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 

  

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 
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Beslutning: De er allerede oppdatert 

2. Sak fra oversettelseskomiteen: Skal vi redigere ordlisten, og dermed all litteratur på 
norsk? Se vedlegg 

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. 

• Kasserer sier de får bruke de midlene som trengs til å gjennomføre redigeringen.  

• Delegaten lurer på om oversettelsekomiteen har kapasitet til å gjøre jobben?  

• Det vil ikke bli gjort noen andre oversettelser under denne tiden.  

• Tidsaspekt; Når vi melder inn til WSO at vi vil gjøre dette, så er det en fremgangsmåte 
for prosessen, vi vet ikke enda hvor lang tid dette vil ta.  

• Det blir jo en kostnad for NA- medlemmer som må kjøpe seg en ny utgave av denne 
litteraturen. (Vi bruker Basic Text 6 revisjon i dag). Det må være veldig klart at det er 
ordlisten vi ønsker å redigere først, og deretter som følge av dette, all vår litteratur.  

• OVSK: Hvor mye koster dette?  
Oversettelse: Det koster ikke mer enn det å sende ut en ny bok. Kostnadene for NA er 
rent menneskelige ressurser.  

• OØSK2: Litt ambivalent, da har jo min trinnskriving vært basert på feil litteratur. Er 
det gjort noen meningsmålinger i forhold til hvor stor frustrasjon dette har for 
medlemmene. Ulikheter mellom kulturen i språkene må det jo også tas hensyn til.  

• ONSK: Vi har jo meldt inn feil, Det er jo utrolige mye feil i svarene på trinnguiden når 
ordlyden ikke er riktig. Dette er vranglære. 

• Hvis det nå blir vedtatt på gruppenivå at vi endrer litteraturen og det tar litt tid før 
litteraturen kommer ut, finnes det midlertidige løsninger?  

• Oversettelse: Hvis vi endrer glossary kan vi legge den på NA Norge så kan folk rette 
selv. Det er ikke noe krav om at vi må stoppe salg av utgitt litteratur.  

• FU: Det er viktig at den nyeste utgaven kommer ut før den den gamle er utsolgt. Vi 
kan ikke sitte og slite med gammel litteratur i mange år.  

• Leder: Kan vi kalle det ordliste i stedet for glossary?  

• Delegat: Det er jo ikke noe nytt at litteratur forandres.  
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• Oversettelse: Når vi var ferdig med 6 utgave av Basic text kom det paller med 5 
utgave inn, og det blir et økonomisk problem å bli kvitt den gamle litteraturen. Dette 
må koordineres på riktig måte.  

• Hva sier konseptene? Konsept 2 sier at NA gruppene er vårt øverste organ. 

Beslutning: Konsensus på at Regionen ønsker å oppdatere ordlisten fordi den er 
mangelfull, hvor vi også opplyser gruppene om at vi trenger hjelp til jobben. Dette er 
et omfattende arbeid. Det er opp til gruppene å avgjøre om vi skal gjøre det. 
Oversettelse lager ordlyden til det som skal sendes ut. Sekretær sender ut til 
RKM`er. 

3. Sak fra Område Øst: Hybrid møte i februar 

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

• Kasserer støtter dette, for oss er det viktig å møte fysisk. Å møtes fysisk er viktig for 
nettverksbygging og bli kjent med de andre medlemmene av Regionen. Varakasserer 
støtter at vi åpner for hybridmøte, felleskapet har godt av at vi sitter rundt et bord. 

• Det at vi vedtok å ha et rent zoommøte var av økonomiske grunner. Det at vi sparer 
penger er viktig å signalisere. 

• FU: Nettmøtene kan ikke sammenlignes med fysiske møter, men når man ser på hva 
dette koster i reisepenger må vi tenke på hvordan vi bruker pengene. 

• Delegaten sier det er viktig at dette kommer fra et område. Hva er grunnen til at 
området vil dette? Da går jeg også ut ifra at området har servicevillige nok til å 
gjennomføre dette. 

• OVSK: Det er viktig at vi møter fysisk så ofte vi kan, så lenge vi har midler til dette 

• OØSK: Vi har ombestemt oss, og ønsker nå at februarmøtet også skal være fysisk med 
muligheter for hybrid.  

• OØSK2: Jeg personlig opplever at fysisk tilstedeværelse er viktig for drodlingen og 
nærheten mellom møtene 

• ONSK: Vi har bare områdemøter på Zoom. Vi sparer hinsides mye på dette. 
Selvfølgelig savner vi også det å møte folk, og gjøre ting sammen utenom møtene. Vi 
tror det er lurt å sende det vi sparer på disse zoom møtene ut i verden. 

• Leder foretrekker å møte andre fysisk å se andre i øynene. Det er viktig for 
felleskapet, og det er forebyggende for oss og vårt felleskap at vi møtes fysisk. 
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• Oversettelse: det er viktig at våre penger faller det norske felleskapet til gode, man blir 
bedre kjent og knytter gode forbindelser på tvers av avstander. Og det er viktig for 
servicestrukturen.  

Avstemming: 2 for, 1 mot og 1 avstår 

Beslutning: Saken går videre til neste møte 

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. 

• Det er litt moro å se vi faktisk praktiserer det akkurat nå. Grunnen til at delegatene 
fremmer denne saken er at de har sett det bli praktisert annerledes i WSO og EDM. 

• FU: Takker oversettelse for oversettelsen av brosjyren, det er viktig at vi setter oss inn 
i dette og lærer hvilke oppgaver vi har. FU lager gjerne en workshop for å gå litt i 
dybden av dette materialet. Jeg trodde jeg kunne CBDM til jeg leste dette.  
Delegaten synes det er dritmorsomt at FU lager en workshop av dette.  

• OØSK: Det er mer morsomt å gjøre service når vi bruker gruppesamvittigheten til løse 
spørsmål. Når vi gjør dette i Regionen, kan vi også ta det med til områdene våre og 
bruke konsensusbasert beslutningsprosess der også.   

• OØSK2: Ja hvorfor skal vi gjøre det annerledes her i Norge?  

Beslutning: Vi bruker konsensusbasert beslutningsprosess når vi avgjør saker i 
Regionen. Vi oppfordrer alle til å lese pamfletten før neste møte. (vedtakslogg) 

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. 
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• Vi i tjenestekomiteen bruker Messenger til å kommunisere mellom Regionsmøtene og 
lurer på om stemningen er for at vi oppretter en gruppe for alle oss i regionen?  
Leder understreker at dette er et sosialt medium, og frivillig å være med på.  

• FU: Har ikke noe imot at det opprettes en slik gruppe, men kan det ikke være et krav. 

• Delegaten sier at i WSO og EDM bruker de Whatsapp både til chat og møter 

• OVSK: Vi er for at vi skal ha en kommunikasjonskanal.  

• OØSK: JA dette er enkelt, og dette er attraktivt. Så var det noen som slet med denne 
varslingen, men den er det mulig å slå av.  

• OØSK2: Vi er i 2022 og digitale verktøy brukes jo overalt. Vi bruker Messenger i 
området, misforståelser og annet er lettere å nøstes opp i før møtene. Man blir også 
bedre forberedt.  

• ONSK: Det ble jo også snakket om på et tidligere møte å endre over til Teams med 
chattefunksjon. 

• Regionen kan opprette en Messenger-gruppe helt gratis.  

• Web komiteen har diskutert saken litt og de ble enige om å ikke anbefale Teams 

Beslutning: Vi gjenoppretter Messenger-gruppen som vi hadde tidligere. 

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 under Eventuelt i dagsorden. 

Kommentar fra Web: Send dokumenter i Word til oss.  

Beslutning: Vi er enige om det, og oppdaterer retningslinjene. (vedtakslogg) 

7. Sak fra tjenestekomiteen: Oppbevaring av utstyr 
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Hvem tar ansvar for nyinnkjøpt datautstyr til hybridmøter?  

• FU: Alt av dokumentasjon er oppbevart hos Web. Hvordan er opplevelsen av dette 
utstyret i dag? 

• Web: Utstyret funker veldig bra, det er god lyd og skifter bilde til den som snakker.  

• OVSK: Utstyret fungerer veldig bra.  

• Utstyret det er snakk om er: PC, Ugle, prosjektor og lang HDMI kabel 

• OØSK2: Kan dette ordnes i tjenestekomiteen, da de møter på alle regionsmøtene? 

Beslutning: Tjenestekomiteen tar ansvar for utstyret og blir enige internt om hvem  

Eventuelt: 

8. Sak fra selvransakelsen: Flyer til Regionsmøtene 

Skal vi lage flyer til Regionsmøtene for å tiltrekke medlemmer til service? 

• Saken ble ikke diskutert, men det virket å være enighet til å lage flyer når vi diskuterte 

det under selvransakelsen 

9.  Sak fra FU: Kilometergodtgjørelse. 

Sist vi bestemte kjøregodtgjørelsen var i 2012, nå er alt mye dyrere. 

• Leder foreslår at vi følger statens satser for kjøregodtgjørelse og diettpenger.  

• OVSK: Vi tenker at det er på høy tid.  

• OØSK: Det er jo mye dyrere i dag.  

• OØSK2: Vi tenker at det er på høy tid, vi har øket i vårt område.  
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Beslutning: Vi øker kjøregodtgjørelse til kr 4,- pr kilometer og 435 i diett med 

øyeblikkelig virkning fra og med i dag. (vedtakslogg) 

Neste møte lørdag 8.oktober 2022 i Oslo kl 11:00 

IKS Sekretær 13.06.22 

Og Leder 16.06.22
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