
Referat Område Øst 2 Service Komite – 2. juli 2022

TILSTEDE: 10 stk. (3 stk. med stemmerett)
Nestleder, Leder, Vara RKM, Sekretær, Aktivitetskomitéleder, GSR “Du er ikke aleine”, GSR NA
Drammen, GSR “Veien til livet”, 2 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.
● GSR fra Du er ikke aleine-gruppa presenterer tolkning/fordypning av 7. konsept: “Alle

medlemmene av et serviceorgan bærer et vesentlig ansvar for det organets
beslutninger og bør tillates fullt ut å delta i dets beslutningsprosesser.».
Det er ikke etterspurt fordypning av 8. konsept på neste Områdemøte.

● Lest status i saker fra forrige møte.

RAPPORTER:

ADMINISTRATIVE TJENERE:

Leder: (ikke sendt rapport)
Vært tilgjengelig på mail og lest korrektur på referat. Laget dagsorden som ble sendt
til sekretær for korrektur. Sjekket pris på nytt mailoppsett.

Nestleder: (ikke sendt rapport)
Som nestleder har jeg koordineringsansvar for underkomiteer. Har vært i kontakt med
fengselspresten i Ringerrike fengsel. De er veldig gira på at vi kommer igang igjen med
OR-møter.

Kasserer: (ikke sendt rapport - ikke tilstede)

Vara kasserer: LEDIG VERV

Sekretær:
Oppdatert vedtaksloggen og renskrevet referat. Strukturert godkjent budsjett. Sendt
referat til leder for korrektur. Lest korrektur på dagsorden. Sendt all informasjon inkl.
budsjett og nye vervbeskrivelser til gruppene. Også fått publisert referat og
dagsorden på nettsidene våre i tillegg til å erstatte de gamle vervbeskrivelsene med
de nye. Endelig fått bekreftelse av Brønnøysund på at nytt styre er godkjent og
registrert i enhetsregisteret.

Vara sekretær: LEDIG VERV



RKM: (ikke sendt rapport - ikke tilstede)

Vara RKM:
Da har jeg vært på mitt første regionsmøte som representant for OØ2SK, og det var
skikkelig kult. Det føltes trygt å ta del i selve møtet, samt å være spørrende siden jeg
var ny. Her har dere en rapport som er kortformen av møtet.

Selvransakelse: Hvordan oppleves det å gjøre service i regionen? Hva er bra, og hva
kan forbedres?
Jeg var passive i denne selvransakelsen da det var mitt første regionsmøte. Men jeg
opplevde det var en god runde på det av de deltakende.

Workshop med FU: Hvordan tiltrekke medlemmer til service?
FU holdt en presentasjon og vi delte erfaringer knyttet til service. Opplevde en god
«vibe» rundt dette temaet.

Valg i regionen:
- Leder: Lars Erik
- Sekretær: Rachel
- Leder oversettelse: Vilde

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
Litteraturkomiteen.
- Sak trekkes av OVSK da det er allerede oppdatert.

2. Sak fra oversettelseskomiteen: Oversettingsfeil. 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.
- Det var konsensus i regionen om å sende saken ut til gruppene for diskusjon. Dette er
en så stor og inngripende endring og vil kreve mye ressurser.

3. Sak fra Område Øst: (Hybrid møte i februar) Område øst vil at regionsmøtet i
februar endres til hybrid med fysisk del i Øst.
- Ikke konsensus på saken (2 for 1 imot 1 avsto) 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 oktober.
- Enighet om å endre beslutningsprosessen i regionen til konsensusbasert med
utgangspunkt i servicepamfletten.



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.
- Det er enighet om å gjenopprette messengergruppen som kommunikasjonskanal for
service i regionen.

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 eventuelt i dagsorden.
- Det ble bestemt at ovenfor forslag legges til i retningslinjer, da dette allerede er
praksis i dag.

7. Sak fra tjenestekomiteen: (Oppbevaring av utstyr) Hvem tar ansvar for nyinnkjøpt
datautstyr til hybridmøter?
- Det er enighet om at administrative tjenere i regionen blir enig seg imellom møtene
hvem som tar ansvar for oppbevaring av datautstyr.

8. Skal vi øke kjøregodtgjørelse og diettpenger i regionen:
- Konsensus om 4kr per km og 450kr i diettpenger.

Neste møte er i oslo (hybridmøte) 8.okt kl.11

UNDERKOMITÉRAPPORTER:

Offentlige Relasjoner (OR): LEDIG VERV

Aktivitetskomité: (ikke sendt rapport)
Har ikke gjort noe siden sist. Store ambisjoner, men ikke noe håndfast. Flere tanker,
men skulle gjerne vært flere medlemmer i komiteen. Ønsker også innspill fra
gruppene.

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 (ikke tilstede)

Veien til livet | Lørdag 13.00 – 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

Vi er mellom 20-25 stk. på møte. 7 stk tilstede på arbeidsmøte vårt. God atmosfære
på møtene. Alle verv ble besatt. Tok en selvransakelsesrunde på punktet økonomi.
Leste 6 konseptet i forkant av arbeidsmøte. Økonomi: husleie på 7000 kr. for 6
måneders husleie skal betales nå i juli. Vi sitter igjen med 1600 kr, og da er ikke kaffe,
litteratur etc. kjøpt inn. Det gis lite i 7 tradisjon samtidig som det er mange
nykommere, som gir etter evne. Vi sitter igjen med ca. 200- 300 kr. i overskudd hver
måned etter husleie er betalt. Vi har ikke råd til å sende penger til området p.d.d.

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 – ikke sendt rapport
Adresse: Bøgata 20, 3800 Bø

3-8 på møtene. Alle verv besatt. Leser fremdeles “A Spiritual Principal a Day” på hvert
møte. Minner om at vi har byttet adresse og har fysiske møter.

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)

1200,- på konto. Alle verv besatt. 10-12 på tilfriskningsmøtene.

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

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

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



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

DAGSORDEN OØ2SK – LØRDAG 2. JULI 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 ingen villige - Ledig
D. Vara Kasserer 2 års rusfri tid 1 års varighet ingen villige - Ledig
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 - Ledig
G. RKM 2 års rusfri tid 1 års varighet ingen villige - Ledig
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 - Ledig
J. Leder Aktivitetskomitê 2 års rusfri tid 1 års varighet Ledig fra 04-2023

Alle verv har mulighet for gjenvalg inntil 1 år

MINNER OM AT VI SÅRT TRENGER KASSERER I OMRÅDET!

2. NOMINERING TIL LEDIGE VERV I REGIONEN NORGE
A. Leder 4 års rusfri tid 2 års varighet ingen villige - Ledig
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 - Ledig
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 - Ledig
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 - Ledig
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 - Ledig
Q. Leder ECCNA 3 års rusfri tid ad-hoc ingen villige - Ledig
R. OR Koordinator 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig
S. OR Koordinator 3 års rusfri tid 2 års varighet Ledig

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



2. SAKER FRA OMRÅDET
a. Brønnøysundregisteret

Hvordan ønsker vi organisering og registrering av medlemmer knyttet til vårt
organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene fremover? 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” for at medlemmer bevarer sin anonymitet ved registrering.

Konsensus for at vi går for alternativ 2 - endre navn i Brønnøysundregistrene til NA
OØ2SK.

b. Webmail
OØ2SK har nå @gmail-adresser og uten noe konkret system. Det kan oppleves som
litt rotete. Ønsker vi å få webmail med @oo2sk.org-domene? Kostnad er estimert til
ca. 600,- pr. år.

Konsensus for at vi går for @naoo2sk.org og at prisen er ok.

4. SAKER FRA REGIONEN
a. Sak fra oversettelseskomiteen - SE VEDLEGG 1

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. Det var konsensus i regionen om å sende
saken ut til gruppene for diskusjon. Dette er en så stor og inngripende endring og vil
kreve mye ressurser.

Det er viktig at denne saken blir tatt opp i gruppene slik at RKM kan få med seg
tilbakemelding til Regionskomitéen.

4. EVENTUELT

a. Kjøregodtgjørelsen ble økt på forrige Områdemøte, men saken er ikke tatt ut til
gruppene. I forbindelse med 7. konsept tar vi en runde på hvorvidt beslutningen ble
gjort litt for fort.
Det er enighet om at beslutningen er riktig, men at det handler om
gruppesamvittighet. Vi bør ha med oss videre i beslutningene våre at
gruppesamvittigheten best er ivaretatt når gruppene har fått anledning til å bidra -
selv om denne saken kom fra én av gruppene i OØ2.



b. Oppfordrer medlemmer til å informere gruppene om at vi har en aktiv
aktivitetskomité og at de kan kontakte komitéen for evt. bistand praktisk eller
økonomisk i forbindelse med arrangementer.

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

KUNNGJØRINGER:

Norge:
● 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 ER PÅ GON CAMPING!
GON CAMPING, Gonveien 100, 3260 Larvik
Lørdag, 6. august,  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/2022/04/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_2612.jpg
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

