
  
 

Område Sør Servicekomité (OSSK) 

P. boks 58, 4661 Kristiansand S 

Org.nr. 994 583 883 

www.naossk.org 

    Narcotics Anonymous     Anonyme Narkomane 

        Referat OSSK: 19.09.2015 Kristiansand  

Til stede: 

Leder, Sekretær, Kasserer, HI&OI, RKM, Aktivitetskomiteen, Veien til frihet, Gjør det enkelt, 

Mandalsgruppa, Hjemmegruppa, Fredagsgruppa, Never alone, Torsdagsklubben, Sammen 

kan vi, Basic text, Bare for i dag, Søndagsgruppa, Åpen dør. 

Leder åpnet med å invitere en kjærlig Gud til å påvirke oss til å ta riktige beslutninger for NA, og 
ledet oss deretter gjennom møtet. 

NA 12 tradisjoner lest, NA 12 konsept lest, 11 konsept lest, 12 konsept leses neste gang 

Godkjenning av dagsorden: 

 Opplest og godkjent. 

 Ekstra: Budsjetter som RKM ønsker GSR’ene skal se på, RKM synes gruppene er trege 

med å svare på mail. Det er et nytt budsjett som må gjennomgås. Sak 3 fra Regionen 

utgår. 

Godkjenning og opplesing av referat: 

 Opplest og godkjent. 

Rapporter: 

Leder: 

 Leder sjekker jevnlig mail og ser at det blir en del ledige verv i Regionen. Leder har 
forsøkt med en ny ordning angående dagsorden og ser med dette som et siste forsøk 
på dette. Så det blir tilbake til den originale dagsorden. 

Sekretær: 

 Sjekker mail og er oppdatert. 

Kasserer: 

 Sendt ut regnskaps oversikt. Kom inn 4000; fra veien til frihet. November budsjett 
møte og trenger tilbakemelding fra underkomiteer. 34696,47; på konto. 

RKM: 

 (Se vedlegg 1) 

Veien til frihet: 

 Møte mandager kl. 19-20 

 Festningsgata 6, Kristiansand frem til 16. februar. 

 Trinn/tradisjon som tema. Tag møte med tema 1 gang i mnd. 

 Godt besøk, gode møter, økonomi går greit, sendt 4000; til OSSK. 



 

Gjør det enkelt: 

 Møte tirsdag kl. 19.30-20.30 

 Dronningensgate 36, Kristiansand 

 Åpne møter siste tirsdag i mnd. med speak. 

 Gode møter, masse folk, god økonomi, planlagt fest 12. oktober.  

Åpen dør: 

  Møte onsdag kl. 19.30-20.30 

 «ungdomsloftet» Lund kirke, Marviksveien 5, Kristiansand. 

 Gode møter, god økonomi. 

 Kommentar: anbefaler å gå inn på OSSK sine nettsider og se på vervbeskrivelse til 

GSR. 

Mandalsgruppa: 

 Søndag kl 17.30-18.30 

 Store elvegate 94b (Blå kors huset) 

 Bare for i dag som tema og basic text. 

 Fungerer bra med tema, alle verv besatt, en del nykommere, ca 1400; på konto, 

husleie betalt ut året. 

Fredagsgruppa: 

 Møte fredag kl. 18-19 og Tirsdag(Tirsdagsgruppa) kl. 18-19 (tema: Trinn/Tradisjon) 

 Vestre strandgate 19.A. 

 God økonomi i begge gruppene, åpent møte er nå rent speakermøte, alle verv besatt. 

Hjemmegruppa: 

 Møte lørdag kl. 15-16 

 Tollbodgata 26, Kristiansand 

 Trinn/tradisjoner som tema. 

 Oppmøte tatt seg opp, 3400; på konto. 

Never Alone: 

 Møte søndag kl. 12-13.00  

 Vestre strandgate 19. A. Kristiansand 

 Trinn/tradisjon som tema. 

 God oppslutning, alle verv dekt, husleie betalt oktober, bra økonomi, bra tilfriskning. 

Sammen kan vi: 

 Møte mandag kl. 19.30-20.30 

 Industrigata 28, Kristiansand 

 Trinn/Tradisjon som tema. 

 Godt besøkt, økonomi går akkurat rundt. 

Basic Text: 

 Møte lørdag kl 18-19.  

 Vestre strandgate 19 A. 

 Passe med folk, når husleie er betalt er vi i null. 



 

Torsdagsklubben: 

 Møte torsdag kl. 19-20 

 «Ungdomsloftet» Lund kirke, marviksveien 5, Kristiansand 

 Takknemlighetsrunde siste 5 min. 

 Byttet lokale, opp og ned med folk, ikke så bra økonomi. 

Søndagsgruppa: 

 Møte søndag kl. 12-13 

 Tollbodgata 26, Kristiansand 

 Bare for i dag som tema, og tema rullerer. 

 Gode møter, alle verv besatt, ønsker flere servicevillige, flytter tidspunktet på møte 

fra 12.00 til 16.00 så det ikke krasjer med det andre, variert med folk. 

Bare for i dag gruppa: 

 Møte onsdag kl. 11.30-12.30 

 Tollbodgata 26, Kristiansand 

 Bare for i dag som tema 

 Går akkurat rundt, betalt husleie, har lite penger, gruppa går fra måned til måned. 

Torsdagsgruppa: 

 Møte torsdag kl. 18.00 

 Nygata 3, 3 etasje «IOGT-huset», Arendal 

 Sette seg ned og få orden med sekretær, 2061; på konto, skylder husleie (har nok), 5 

stk på møte, ikke så god servicevillighet, høre med tema med andre grupper. 

 Kommentar: usikker på hvordan vi kan hjelpe denne gruppen. Har pratet sammen. 

Kontakt HI&OI om service info. 

HI & OI:  

 (Se vedlegg2) 

 Tillegg: det er kjipt å ikke ha nokk folk til å gjøre service på diverse plasser, og vi synes 

at det er laber servicevillighet i område sør til dette. Ønsker at GSR’ene ser på dette 

og bidrar.  

Aktivitetskomiteen: 

 Regnskap sammen med årets budsjett kommer neste OSSK møte, ca 75.000; i pluss 

fra Bragdøya. Nyttårsaften nærmer seg og vi vil ta opp om gruppene vil at vi skal 

arrangere nyttårsfest. 

 

Ikke til stede: 

Fly fri, Arendalsgruppa, Ta vare på hverandre, Vennesla hæran, Torsdagsgruppa Arendal. 

 

 

 

Saker OSSK: 

1. Valg av nestleder (rusfri tid 2 år) 



 

 Mandalsgruppa stiller med kandidat: Han ønsker å bidra og lære mer om 

service. Spørsmål: jobber du med trinn? Ja. Spørsmål: bor du ikke langt unna 

Kristiansand og vil det være vanskelig å besøke grupper og underkomiteer? Er 

mye ute og reiser og er mobil. 

 Stemt: enstemmig valgt som Nestleder. 

2. Valg av vara RKM, (rusfri tid 2 år) Ingen kandidat. 

3. Skal OSSK stille seg bak mistillitsforslag til delegater i Regionen? 

 Gruppene diskuterte dette! Saken ble forklart nøyere. Retningslinjer for verv 

innen Regionen lest opp og angående oppsigelse av verv: personlig vinning og 

motarbeidelse. 

 GSR stemt: 3 imot og en nøytral dvs at saken går videre pga manglende 

konsensus.  

4. Bør NA info plakat være lik over hele Regionen? 

 Kommentar: Bra at den er lik over hele landet Forskjellig adresse vel å merke. 

Bruke opp de gamle da. Bør komme med forslag til hvordan de skal se ut. 

 Område Sør er positive til dette forslaget. 

Eventuelt: 

5. Er det ønskelig at NA Regionen Norge telefontjenesten kommer på et møte i OSSK og 

informerer om telefontjenesten?  

 Kommentarer: vi har ikke fått noen dato. Det er folk her nede som kan dette 

vel så bra og unødvendig at det brukes penger på at de skal komme hit. Burde 

det ikke gått ut til gruppene, merkelig lagt frem av telefonkomiteen. Dette har 

fungert bra helt til nå, og de må klare å gjøre jobben sin. Vi må bestemme oss 

for om vi vil dette.  

 Område sør stemt: Enstemmig imot. 

Saker til/fra regionen: 

1. Valg vara-sekretær (rusfri tid 3 år) ingen kandidat. 

2. Valg av Nestleder (rusfri tid 2 år) ingen kandidat. 

Eventuelt: 

3. Valg av leder til revisjonskomiteen for regnskapet i Regionen. (Nystartet komite) 

 Fredagsgruppa har en kandidat: Fra Basic text. 

4. Ledig verv som leder litteraturkomiteen (rusfri tid 3 år) ingen kandidat. 

5. Ledig verv som leder i FU (rusfri tid 3 år)  ingen kandidat. 

 

Ekstra sak: Budsjett som RKM vil at gruppene skal se på, og om det er ok. (se vedlegg 3) 

 Kommentar: er dette tiltak mot 24 timers tjeneste? Svar: dette vet vi ikke. 

 Kommentarer: hvordan kan vi utnytte disse mulighetene for økning i pengene. Har 

vært oppe i OSSK før dette. Bør bli gjort tydeligere. Vi trenger et mer oversiktlig 

budsjett på hva muligheter dette gir telefontjenesten. 

 Område Sør mener at RKM kan ta dette skrivet med til Regions møte. 

 

Saker til neste gang: 

1. Valg av vara RKM (rusfri tid 2 år) 



 

2. Skal OSSK stille seg bak mistillitsforslag til delegater i Regionen? 

Dagens referat lest. 

Vi avsluttet møtet med bønn om sinnsro! 

 

                                                         Møter i området: 

OSSK                                      Lørdag   17.10                                kl. 12.00 Vestre strandgate 19 A 

HI&OI                                    Første onsdagen i mnd                kl. 19.30 Vestre strandgate 19 A  

Aktivitetskomiteen            Andre onsdagen i mnd                 kl.19.30 Vestre strandgate 19 A 

 
(Vedlegg 1) 
 
 
Har lest mailer, korrespondert med andre i regionen og krevd gode budsjetter. Her har det 
vært mye rot. Sekretær har gått av og dette medfører en del rot i agenda. Valg av ledere i 
litt. Komite og FU er kommet frem.  Veldig bekymringsverdig at alle budsjetter og regnskap 
kommer for sent til alle gruppene i område Sør får tatt sin stilling til dem. Det er ikke 
holdbart og område Sør ønsker å legge inn protest på at dette skal behandles i regions møtet 
i Oslo nå i oktober. Også litt rot ift. At telefonkomiteen trekker saken sin og kommer med 
nytt budsjett så sent som 15. september.  
 
 
(vedlegg 2) 
 

H&I/OI- rapport 19.09.15 

 
 

 
Siden forrige møte har vi vært og holdt en OI- presentasjon for noen master studenter på UIA 
i Grimstad.  
Det var et vellykket infomøte og flere spørsmål kom fra studentene etter fremførelsen. 
 

Møtene på de forskjellige institusjonene er for tiden litt redusert pga litt lite servicevillighet fra 
medlemmer. Håper noen snart finner fram interessen igjen og kommer og hjelper til med å 
dra lasset. Det vil være synd å måtte legge ned institusjonsmøtene pga lite villighet men det 
er realiteten i dag. 3 panellederverv er ikke betjent pr. i dag.  
 
Plakatansvarlig gjør en kjempejobb og det henges stadig opp nye plakater i området vårt. 
Websiden vår er godt besøkt. Sjekk ut naossk.org for mer info om området vårt. Når det er 
sagt så håper vi å se flere nye og gamle medlemmer på neste møte i Sjømannshjemmet den 
7. oktober kl. 19.30. 
 
I fellesskap 
Leder  
H&I/OI- Komiteen 

 
 
 
 

http://naossk.org/


 

 
(vedlegg 3) 
 
 

Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane 
 

Rapport fra Leder i Telefonkomiteen (TK) Oktober 2015. 
 

1.   Siden sist 

Telefonkomiteen (TK) har jobbet  intenst med a fa telefonvakter til tjenesten . Opplevelsen  av  at det 

er lite vi llighet har snudd noe, og vi  har fatt i nn 4 nye vakter  i Omrade 0st 2. Vi har  ogsa 4-6 vi llige 

i Omrade Vest, og haper a fa kommet oss dit for et kurs i l0pet av kort tid . Vi har hatt ett 

informasjonsm0te pa Bragd0ya  og har ogsa blitt  i nvitert til Omrade 0st 2 for a  holde en i nformasjon 

/presenta sjon . Det har blitt avholdt ett kurs for nye vakter pa Notodden. Takk til  Omrade 0st 2  for 

invitasjonen  og vi lligheten. 

 
TK gjorde et vedtak om a prioritere opplrering av nye telefonvakter samt anskaffelse av nye telefoner  

fremfor a reise til  Harstad  pa Regionsm0tet  i Juni. 

 
Til tross for utfordringer, sa har telefonen vrert i tjeneste pa alle hverdager mel lom 17:00 og 19:00. 

 
Vi har utarbeidet et  budsjett  for 2016  som  inneholder  forandringer  og  forbedringer  i  forhold til 

den tjenesten  som  er i  dag. (Se eget    punkt). 

 

TK har hatt en veld i g kom plisert sak. Komiteen har vrert i kontakt  med  NA WS og erfarne  NA med 

lemmer  og for  a  finne ut  av  hvordan  en  slik  situasjon  handteres. Saken  er meldt  ti l 

Politiet , og det legges inn et punkt i vervs beskrivelsen ti l Leder om  dette, samt at 

Retni ngsli njer  for  Telefonvaktene   oppdateres. 

 

Sekretreren i TK jobber konti nuerli g med a oppdatere 1 2 Trinnsfrivil l ig l istene. Det er en stor  jobb 

som er lagt ned, og som legges ned.  Vi  fors0ker a ga  over til  epost utsendelse  av informasjonen ti l 

de 12 Trinnsfrivi l l ige, men opplever en del «treghet» hos med lemmer i a respondere pa sms. Dette 

gj0res for a spare  penger  pa  a ringe  rundt  pa  hele  l isten  for oppdateringer. I ny l0sning vi i disse 

listene vrere digitale, sa al l informasjonen som i dag er  i permene,  vi i  l i gge som  datapakker  pa 

telefonene. 
 

 

 0KONOMI 

TK skal bestrebe seg pa a holde et sa lavt bud sjett  som  mulig. Regionsm0tet i Harstad valgte  vi a 

ikke dra pa, siden vi har fatt en del ekstra utgifter pa a matte Irere opp nye telefonvakter   og pa 

innkj0p av nye telefoner. Vart  bud sjett for 2015 er sa stramt, at dette gjorde det umulig  a gj0re alt. 

Vi har Skype m0ter, sa det kommer ingen kostnader pa at komiteen «m0tes». Kurset pa 

Notodden for telefonvaktene var det ingen kostnad med . 

 
 

Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane 
 

 
 BUDSJETTET FOR 2016. 



 

TK 's telefonl0sning har vrert uforandret siden  oppstarten  i  2002.  I  dag finnes det  tekniske 

l0sninger som muliggj0r at vi kan bruke  telefonvakter  over  hele Norge, men  det  er  ikke m ulig med 

det «systemet» vi har i dag. For a  pasc  at varc tclcfonvakters  og  12 Trinnsfrivilliges anonymitet bl ir 

opprettholdt, ma vi sende telefonveskene rundt, enten med bud, eller som rekommandert pakke. Dette 

vii  koste  mellom  350,- og  1 .000,- pr  forsendelse.  Dette  vi i  bli  en stor kostnad  og  en  stor  risiko  

for at telefonene  ikke  kommer  frem.  Vi  har  bare  3 telefoner  i dag, og en  ma da vrere  hos et med 

lem  som  kan  steppe  i nn  hvis de andre to  ikke  kommer  frem  i tide. 

Etter en litt intensiv «markedsfori ng» i Omrade Vest, har de 4-6 med lemmer som 0nsker a gj0re 

tjeneste som telefonvakter. Dette er noe som er representativt for resten av vare omrader,  men  

dagens telefonl0sning,  gj0r  ikke dette mulig. 

 

L0sningen som er foreslatt  er pa  I O telefoner  fordelt  pa  hele Norge.  TK  ser ogsa  pa  dette som et 

forste skritt  pa  veien  mot  en NA  Hel pli ne. 

 
TK ser, hef t klart, at dette er en stor utgift for Anonyme Narkomane, men pa bakgrunn  av dagens 

system, ser ikke vi at det er noen  annen  mulighet for a fa var enormt viktige tjeneste til   a kunne 

fungere. Komiteen  legger pa  bakgrunn  av dette, ikke frem  noe alternativt  budsjett. 
 

 

 AKTIVITETER 

I henhold til TK 's retningsl injer, sa skal vi jevnlig avholde «workshops» og 

i nforrnasjonsm0ter  for a sikre en best  mulig  kvalitet  pa den  tjenesten  som  ytes.  TK  hadde  et  i 

nformasjonsm0te  pa  Bragd0ya  som  ble  veldig  godt  «reklamert» for.  Det kom  ca  15 

med lemmer, men fikk veld ig bra respons og vi l l ighet ti l a vrere bade telefonvakter og 12. Trinnsfrivi l 

l ige. Vi ble invitert til 002SK for en informasjonsbolk , og dette gav ogsa en bra respons. Vi har holdt ett 

kurs for nye telefonvakter pa Notodden, og fikk 4 nye vakter fra 002SK. Vi jobber ogsa med a sikre kval 

iteten pa vare 12. Trinnsfri vil l ige. Dette er en komplisert oppgave, da vi vet at mange av vare med 

lemmer, har en tendens til a reklamere for andre grupper, organisasjoner, fellesskap. 

 

 Strukturen  iTK 

 

LEDER:  Harald  (Vervet  gar  ut  i  Februar 2017). 

NESTLEDER: Ledig. Vervet har 2 ars varighet og det anbefales 2 ars rusfri tid.  KASSERER: 
Otto (Ferdig for lenge siden, sitter pa overtid for a opprettholde stabi litet i komiteen i den perioden 

vi er i na). Vervet  har 2 ars varighet og det anbefales 3 ars rusfri tid.  Vi jobber  med «headhunti ng» 

for a fa inn en person  i dette vervet. 

SEKRET!ER: Marit. (Vervet  gar ut  i  Mars 2016). 

 

 

IKS 

 

Ha rald 

Leder TK 
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BUDSJETT TELEFONKOMITEEN 2016. 
 

 



 
Telefonutgi fter 2016. 

Dette er inkl udert 10 nye 

telefoner. 

57.936,- 

Opplrering nye 

telefonvakter i Omrade 

Vest (Stavanger og 

Bergen) 

5.000,- 

Utgifter til sekretrer/leder 1.500,- 
Nestleder Regionsm0te i 

Oslo (verv ikke besatt, 

men tar det med hvis det 

kommer villige. 

2.250,- 

2 x Regionsm0ter Oslo for 

Leder 
4.500,- 

Regionsm0te utenfor 

Omrade 0st/Oslo 
4.000,- 

 

Totalt budsjett Telefonkomiteen 2016: 75.186,- 

Tilbudet er fra Telenor, som er det selskapet som kan tilby den rimeli gste og beste  l0sningen.  Pa 

grunn av at den typen system vi hadde tilbud om i J uni na ikke lenger eksisterer, har vi fatt  en 

pris0kning. Vi kan ogsa i nvestere i nye telefoner, noe som gir en investeri ngskostnad    pa 

21 .490,- og med manedsprisen  ned til  3.828,-. Dette er noe NA  Region Norge ma avgj0re  om 

de 0nsker. 

 
Telefonutgiftene (pkt I ) vii vrere l ike i 2 ar, deretter noe redusert pa grunn av ned betalte telefoner. 

Opplreringskostnader vii vrere noe vi kommer til a ha, inntil vi har medlemmer lokalt som kan gj0re 

den jobben. 

Reisekostnader  og diversekostnader  er noe som  er konstant. 

 

 
Fri+lG B 

P ris 

429 

Antal

! 

10 

Sum 

4290 

M BN a ktiv bruker 39 10 390 

M BN Hovedn ummer 49 1 49 

M BN Svargru ppe 99 1 99 

Sum per ma ned 
  

4828 

Sum per ar 
  

57936 

 

I dette ti lbudet er telefoner innbakt, og det har en bi ndingstid pa to ar. Abonnement 

med telefon bi nding 

 

Resultat arbeidsgruppe for 

europakonvent i Norge 

Trykk av bud (Kopisenteret i Kongsberg) 1.450,-kr 

Reiseregning 0yvind 1.897,- kr 



 

Reiseregning Totto 1.610,- kr 

Reiseregning Ketil 1.204,-kr 

Reiseregning Thomas 1.388,- kr 
 

 
Sum utgifter 2015 beleper seg til 7.549,- kr 

 
IKT Thomas 
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Rapport til regionsmote 10.10.2015 

Na er Leve Rusfri- reisenfortsetter endelig trykket pa norsk :-). Den er i 

skrivende stund enna ikke kommet pa lager hos litteraturkomiteen, men de har 

bestilt den. 

 
Vi har na fatt kasserer, men mangler fortsatt   sekretrer. 

 
Prosjektene som er i gang(og som dermed blir var arbeidsplan/prioriteringsliste 

for 2016)  er folgende: 

 
Revidering av konseptene. 

Revidering av Det virker- Hvordan og Hvorfor. 

Oversettelse av den  nye tradisjonsboka. 

 
Lista er satt opp pa grunnlag av servicevillighet  til  oppdragene  og hva vi har  fatt 

«klarsignal» til a sette i gang med fra WSO translations. 

IKT Siri- leder  oversettelse 

 

Budsjettforslag arbeidsgruppe for 

europakonvent i Norge 



 

Trykk av bud 1.500,- 

kr Reisekostnader 

6.0 - kr 
 
 

0per seg til 7.500,- kr 
 
 

IKT Thomas 
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Regnskap for delegaten 2015 

OverfQtrt fra kasserer 19.05.2015 kr.10.000 
 
 

EDM Birmingham august 2015. Fly 

t/r - 3637,- 

Baggasje avgift fly t/r - 454, Hotell - 

3720,- 

Per diem 1200,- Totalt 

9011,- 
 
 

Regionsmfte Oslo 10.10.2015 
 

Km/bom/mat 300,- 
 
 

Summert opp totalt 9311,- 
 

0verskudd pa 689,- overfQtrt kasserer iregionen 07.09.15. lks, Bill 

 

Budsjett for delegaten 2016 
 

 
Regions m(Z)tet ifebrua r - 300,- 

 



 

 
EDM Island - 6.600,- 

 

 
Service konferansen - 4500,- 

 

 
World  Service Conference  LA - 25.000,- 

 

 
Regions m0tet ijuni - 2000,- 

 

 
Til sammen : 38.400,- 

 

 
Et cirka estimat etter dagens pris og krone kurser. 

WSC kan vcEre vanskelig a beregne,tok derfor forrige 

pris pa reise i 2014 som grunnlag for 2016. 
 

 
lks, Bill 

 

Budsjett for varadelegat  2016. 
 

EDM Island feb.2016. 

 

Etter dagens satser og priser blir det ca. 6930.- 

 
Regions m0te Oslo feb. 2016. 

 
250.- 



 

 
Servicekonferanse   Bergen mars/april 

 
? 

 
WSC Los Angeles april/mai 

 

Etter dagens satser og priser blir det ca. 

 
 

 
19930.- 

 

Regions m0te iomrade s0r juni 2016. 

Etter dagens satser og priser blir det ca. 

 
 

 
3650.- 

 
EDM/eccna Paris juli 2016. 

 

Etter dagens satser og priser blir det ca. 

 
 

 
6100.- 

 
Regions m0te Oslo okt. 2016. 

 
250.- 

 
Totalt budsjettert for 2016 blir her og na 

 
37110.- 

 

Regnskap for va radelegat 2015 

EDM m0te Warszawa/ Polen 
 

Reise til/fra rygge 250.- 

Parkering rygge 560.- 

Reise til/fra flyplass Warszawa 230.- 

Fly reise 1260.- 

Hotell 5 netter 2600.- 

Diett 5 d0gn 1500.- 

TotaIt 6400.- 

 

 

Regions m0te Harstad 
 

Reise til/fra Gardermoen 

 

 
470.- 



 

Parkering Gardermoen 320.- 

Flyreise 2300.- 

Til/fra Harstad 330.- 

Hotell 2 netter 1850.- 

Diett 3 d0gn 900.- 

TotaIt 6170.- 

 

 

EDM m0te i Birmingham 
 

Reise til/fra Gardermoen 

 

 
470.- 

Parkering Gardermoen 460.- 

Til/fra flyplass 150.- 

Flyreise 2650.- 

Hotell 4 netter 2750.- 

Diett 4 d0gn 1200.- 

TotaIt 7680.- 

 

 

2 regions m0ter i Oslo 500.- 

 

Dette er da det jeg har brukt av penger i 2015 for mitt verv som varadelegat for regionen 
 
 

 
Totalt blir dette 20750.- 

 

Mitt budsjett var pa 20000.- kr 
 

Sa med en differanse pa 750 kr var ikke det sa darlig gjetta. 
 

Selv om de enkelte summene ikke stemte helt med budsjett sa ble totalen bra © 
 

Resultat 2015 FU 
 
 
 

Regnskap for leder FU 2015 
 

Reiseregning .Europeiske lceredager Berlin 3-5 April2015-04-07 
 

Hotell 3600,- 

Fly 2484,- 

Flybuss 220,- 



 

Diett 1400,- 

Registrering 135,- 

Tog 150,- 

Sum 7989,- 
 

Reiseregning FU leder, L.eredag Oslo 9 mai 2015-05-11 
 

Fly: 1519,- 
 

Flybuss: 100,- 
 

Diett: 600,- 
 

Bil: 200,- 
 

Sum: 2239,- 

 
Reiseregning: Regionsmte februar 2015  leder FU 

 
 

Fly: Flybuss: Flytog: Diett: Sum: 

Reiseregning: Regionsmte Juni 2015 

 

Fly Flybuss Hytte Diett 

Bil 70x2,5 



 

1138,- 
 

320,- 
 

90,- 
 

600,- 
 

2148,- 
 

 

 

1668,- 
 

220,- 
 

2025,- 
 

600,- 
 

175,- 

 

Born 96,- 

 
Parkering 450,- 

 
Passasjerer -300,- 

 
Sum 4934,- 

 
Reiseregning: Regionsmte oktober 2015 leder FU 

 

Fly: 1438,- 

 
Flybuss: 320,- 

 
Flytog: 90,- 

 
Diett: 600,- 

 
Sum: 2148,- 

 
 

 
Tota It   19758,-  

 
 
 
 
 
 

 
 

Regnskap for Vara leder Fu - 2015 
Inn 

Fra regionen Kopiering/blekk 

RKM Oslo 150 km pluss piggdekk Diett 
Born 

 
 

Berlin Fly 



 

Bussx2 Taxi Berlin Tog Berlin 

Hotell x 4 netter Diet Registrering 



 
 
 
 
 

15000 
Ut 

 
 

300 

405 

200 

100 
 
 

1639 

450 

225 

30 

1543 

1200 

140 
 

 
 

RKM Harstad 
   Fly 

Hotell Oslo Flytog Camping hytte Flybuss x 2 
                                                                         2328 

506 

90 

980 

220 
 

Flybuss Moss 225 

Parkering 60 

Diett 500 

Taxi Moss 125 

 

RKM Oslo 101015 

Hotel x 1 660 

Bensin ? Born 405 

Diett 300 

Motatt Gadgets 1424 

 

Oslo l«!redag 

     115 km 287 

Born 100 

Sum 

Balanse 558 



 

Totalt FU 2015 14442+19758 34200,- 

 

Fu har 23542,- igjen av 2015 budsjettet, vi forventer en del aktivitet utover ,da 

h{6sten normalt er den mest aktive perioden for oss. 
 
 

Budsjett 2016: FU s¢ker samme sum som for  2015. 
 

lks Leder 

KlcEm 

Anders 

 

Resultat Kasserer 2015 
 

Feb 

Oslo 1 334 Kr 

 
Juni 

Harstad 0(ej narvarande) 

 
Okt 

Oslo O(skal pa konventet oavsett) 

Totalt 1 334 Kr 

 

Budget var pa 5 000 Kr 

 

Budget forslag kasserer  2016 
 

 

 

 
 



 

Feb 

Oslo 

  

1500 

 
Juni 

  

?(vest/sor) 

 

4000 

 
Okt 

Oslo 

  

 
 

1500 

 
Totalt ber jag 

 
om 

 
7000 kr 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Regnska

p 2015 

 
 

 

 
Le1e av webtJenester : 
Nettbox  2 400 
Support/utvikling/oppdate 1  
ing av ny hjemmeside: 

"Lett pa nett" 
 4 875 

Utlegg reise/overnatting 

reg1onsm0te Leder 
 3478 

Tilbakef0rt Region Norge   



 
Sum Utleaa  10 753 
Pa  konto 31.08.15 20 547 

 

W ffi 
 

 

 

 

 

 

 
budsjett 

2016 

 
Budsjett for 

Webkomitee 
 Detaljert     n 2016

 Bel0   i kr
 informas·on 

 

 webhotell, 

 mailserver, 

Webtjenester 2 500 domeneadmin 
 Support og 

 lisensavtale 

Drift nettside 3 000 LettPaNett 
 Til generell 

 utvikling av 

Webutvikling 5 000 nettstedet 
 2 meter 

 inklusiv  reise 

 og 1 

 ovematting 

Regionsmeter 3 800 per mete 
Reiseutgifter  
komiteemeter 1 000 2 meter iaret 
Sum Budsiett 15 300 

 

Forslag til budsjett varakasserer 

2016 

 
Februar 698,-kr Juni 

2.000,- kr Oktober  

698,- kr 

Totalbudsjett varakasserer 2016 er da 3.396,- kr 

 
IKT Thomas 



 

 

Resultat varakasserer 2015 

Februar Oslo 698,-kr Juni 

Harstad deltok ikke 

Oktober Oslo 0,- kr 

 

Totalt resultat 2015 er 698,-kr IKS 

Thomas 

 
Rapport arbeids1:ruppen for europakonvent i Nor1:e, okt. -15 

 
Arbeidsgru ppen for europakonvent i Norge har siden sist 

regionsm0te avholdt tre m0ter, foruten utstrakt kontakt pa telefon & 

mail. Innsatsen og villigheten har vcert formidabel, og resulterte i et 

bud pa ECCNA 2017. Budet ligger vedlagt i power point format. 

 
Vi tapte budrunden med en stemme til fordel for Portugal og 

saledes har vi enna ikke lykkes med malsetningen i a vcere 

vertskap for et europakonvent. 

 
Totalregningen fra oppstart av arbeidsgruppen frem til vi var klare for a 

legge frem bud var 7.549,- kr. 1.450,- kr av dette utgj0r kostnader til 

trykking av bud, mens resterende er kj0regodtgj0relse. 

 
Arbeidsgru ppen for europakonvent i Norge teller 18 medlemmer som 

hver for seg har bidratt til en lcererik og fantastisk prosess. 

 
Siden 16./8. har arbeidsgruppen ligget brakk i pavente av regionens 

0nske om hvorvidt vi opprettholder arbeidet, eller om skal avvikle. 

 
Takk til regionen for muligheten til a tjene fellesskapet pa denne 

maten! 

 
IKT Thomas 

 

 


