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Til stede

Leder
Kasserer
Sekretær
RKM
Vara RKM
HI&OI
Aktivitetskomitèen
Kasserer, Akt.komitèen

Sammen kan vi
Fly fri
Fredagsgruppa
Club 67
Mandalsgruppa
Besøkende

Velkomst med presentasjonsrunde.

NA`s 12 tradisjoner ble lest 
NA`s 12 konsepter ble lest 
9 konsept ble lest 
10 konsept neste gang blir lest 

Godkjenning av Dagsorden.
Kommentar: Etterlyser litt mer formelle agendaer.

Godkjenning av referat.
Kommentar: Hvor foreligger retningslinjene for buffer på 5000,- i OSSK?
Litt rot i papirer/referater og vanskelig å finne. OSSK setter seg ned og finner ut av 
retningslinjer og prinsippvedtak som etterhvert sendes gruppene for godkjenning.

Eventuelt.
RKM går gjennom Planning Basic på neste møte.

Rapporter 

Leder
Sett på retningslinjene og planlegger ekstra møte for å få på plass dette.

Nestleder
Ikke tilstede.



Kasserer
Venter på tilgang til banken. Melder også om feil på regnskapet som ble sendt ut,manglet et 
par poster som blir lagt frem på dette møtet.

Sekretær
Post Inn/Ut : kontoutskrifter og brev fra Brønnøysundregisteret til Kasserer.

RKM
Mye spennende og utfordrende som skjer og gruppene oppfordres til å lese rapporter og 
vedlegg.

HI&OI
Leste rapporten og ber GSRène om å ta med seg og lese opp rapportene på 
gruppesaksmøtene.

Aktivitetskomitèen
Regnskap og budsjett ble lagt frem og rapporten lest opp. 
Bragdøya er under planlegging og alle er velkommen til å gjøre service.

Sammen kan vi
Alt er som det skal :)

Fly fri
Gode møter, passe med folk men dårlig servicevillighet.
De har betalt husleie men p.g.a indeksregulering blir det forandring på summen.
De tar det videre til de ansvarlige for husleie-betaling.

Club 67
Ingenting spesielt, alle verv er besatt.

Mandalsgruppa
Fin lita gruppe med gode møter.

Fredagsgruppa
Fulle hus og bra møter.
Kun vara-GSR som mangler, ellers er alle verv besatt.

Ikke tilstede
Søndagsgruppa
Vennesla Hæran
Gjør det enkelt 
Lørdagsgruppa
Veien til frihet
Hjemmegruppa
Gleden-gruppa
Arendalsgruppa



Saker 

Regnskap 
OSSK Godkjent
RKM Godkjent
HI&OI Godkjent
Aktivitetskomitèen Godkjent

Saker til neste møte 

• Budsjett for Bragdøya 

Saker fra Regionen til neste møte 

•  RKM bruker noen minutter på neste OSSK møte for å informere om Planning Basic. Dette 
er et verktøy til å jobbe med selvransakelse på Servicenivå i NA og blir brukt rundt om i 
verden. 

• Hvordan håndtere grupper/enkeltpersoner som har andre interesser i gruppene enn det NA 
står for?

• Budsjett for Regionalt konvent 2013.
• Ledige verv: Leder, Litteraturkomitèen. 

Samvittighetsmøte 

Spørsmål som ble stilt:

• Arbeider vi etter Prinsipper foran Personligheter eller omvendt?
• Følger betrodde tjenere opp vervene sine? 

Møtet ble avsluttet med bønn om sinnsro.

Møter i området:

• HI&OI 06.03.2013 18.00 Kongensgt. 15
• Telefonkomiteen 11.03.2013 18.00 Frivillighetens Hus 
• Aktivitetskomitèen 13.03.2013 19.30 Kongensgt. 15
• OSSK 16.03.2013 12.00 Kongensgt. 15

Alle er hjertelig velkommen om det er for å gjøre service eller som observatør!

Prøv med Service, det virker!



Rapport aktivitestkomiteen 16/2-13
 

I vår lille under komité er vi nå i gang med planleggingen av Bragdøya 2013. Det er 
mange ting som skal på plass, så det er viktig at vi begynner tidlig og er effektive i 
vårt arbeid.

Det er mye som allerede er gjort mange ganger før, så ved å følge "oppskriften" er vi 
langt på vei.

Komiteen og dens medlemmer arbeider godt og samarbeidet er upåklagelig.

Det er en flott komité å gjøre service i, så dette anbefales på det sterkeste.

Her ligger mye vekst.

 

Vi er ikke så mange deltakere, så jeg oppfordrer alle gsr´er om å opplyse 

om vårt møtetidspunkt som er 2.onsdag i måneden kl 19.30 i kjelleren.

Vi trenger mange service villige da Bragdøya er et stort arrangement.

 

Hvis det er noen av gruppene som ønsker at vi skal komme og prate om service i 
aktivitetskomiteen, gjør vi gjerne det. Bare å ta kontakt.

 

I dag legger vi frem regnskap for nyttårsfesten og et forslag til budsjett for Bragdøya 
2013.

På både regnskapet og budsjettet følger det med forklaringer på enkelte poster.

 

In loving service, leder aktivitetskomiteen :=)



Rapport fra HIOI komiteen
OSSK 16.02.13

Først vil jeg be alle GSR om å være så snill å lese våre rapporter på gruppesaks møtene deres. 
For det er gjennom akkurat denne rapporten vi når ut til (nesten) alle medlemmer, vi får delt 
om det som skjer i område sør, vi får delt ny informasjon til alle som gjør eller ønsker å gjøre 
service i HIOI og for de som ønsker å vite mer om oss. 

OI rapporter:
- Annonsen i federlandsvennen ble dessverre bort en dag, men er nå tilbake fast.
- Vår egen webside (www.naossk.org) er vi nå stolte å kunne annonsere at vi også har 

fått i en mobilversjon og at vi hadde hele 214 treff på en uke.
- Komiteen har vært å holdt informasjons stand på seminarte: ”ut av tåka”.

  
Hi rapporter:
- Vi trenger sårt service villige MENN til våre faste lukket møter i Kr.sand kretsfengsel.
   Krav til rusfritid er 1 år. Mer info er å finne på HIOI info tavle
- Våre åpne møter på Loland trenger en panelleder, komiteen tar ansvart for møtene mnd for  
   mnd, så møtene vil fortsett.
- Våre åpne møter på ARA går bra. Ett møte ble dessverre ikke holdt siden noen glemte møte. 

Vi i komiteen vil si Tusen takk til alle som gjør service i HIOI. Vi ønsker også at alle som 
gjør HI-service husker selv når de skal på ARA, Fengslene, Loland. 
Det er viktig for komiteen at vi får holdt våre faste møter til de rusavhengige som ikke har 
muligheten til å komme til våre faste NA møter. 

Ledig verv: Panelleder på Loland: Sørge for at det blir holdt møter på Loland, 
Sørge for NA-matriell er til stede. Finne service-villige. Skrive service-liste. Møte opp på 
HIOI komiteens møter. Krav til rusfri tid: 1 år Varighet: 1 år

Lyst å gjøre service i HIOI:
Se vår egen HIOI info tavle om kontaktinfo og krav til rusfritid, varier fra institusjoner til 
fengsel. (står i kongensgate lokaler).

Alle Na medlemmer er velkommen til å delta på våre møter, VI trenger dere. 
Vi gjør alltid service sammen!

Gruppeselvransakelse møte
Vi avsluttet møte med disse spørsmålene til gruppa som HIOI og til oss selv personlig:
1. Hvordan tar vi i mot nye medlemmer (både nykommende og ikke) i HIOI?
2. Prinsippet Anonymitet. Bevare vi våre NA medlemmers anonymitet og de vi gjør service 
for? 
3. Presenterer vi prinsippene i vårt program? Og ikke våres medlemmers personlige meninger.
4. Har jeg det bra når jeg gjøre HIOI service? 
5. Hva ser jeg kan gjøres bedre evt annerledes i HIOI for komiteen og for meg?
Vi avsluttet med en takknemlighets runde.

HIOI Komiteens neste møte er 6. mars kl 18:00 i kongensgate 15.

I felleskap  (Leder HIOI).

http://www.naossk.org/


Foreløpig referat fra NA Regionen Norge 08.02.13
På dette møtet reiste jeg og nyvalgt vara-RKM, til Oslo.   Dette var nyttig og føltes trygt 
når avgjørelser skulle tas.  Det ble en del hviskende konsultasjoner under møtet....
Jeg kommer med et lite, foreløpig referat fra regionsmøtet, det endelige referatet kommer 
fra sekretær og vil være mer korrekt og dekkende.
Rapporter
Kasserer: Det er nå kr 125 627,17 kr i Regionen.  
Sekretær: Vervet varasekretær er ikke beskrevet, hun mener det er et behov for dette i 
retningslinjene.  Ønsker et eget web-område for å samle referater, prinsippvedtak og annet.
Leder/nestleder: Ikke noe særlig å rapportere
Et arbeidsutvalg ble nedsatt for å jobbe mot Planning Basic for å kunne prøve dette ut i 
Regionen.  Det skal også utarbeides et kontaktskjema for RKMer og andre medlemmer i 
komiteen
 Område Nord
Flere nye grupper i området.  De store geografiske avstandene er en utfordring i nord.  Det er 
et konvent under planlegging, i slutten av juni.  Bruker Planning Basic aktivt på 
servicemøtene
Område Midt
Reagerer (først nå) negativt på den nye sinnsrobønnen og måten det ble gjort på. De skal 
arrangere konvent i Trondheim i juni.  
Område Vest
Har kun hatt ett møte på 4 mnd, og der var 5 av 14 grupper representert.  Har en utfordring i 
forhold til verv.  Mulig det blir et Vestlandskonvent..?
Område Øst
Har problemer med grupperinger som har møter i regi av NA og som bryter tradisjonene. 
Dette er grupperinger som ønsker å rekruttere NA-medlemmer og tjene penger på sin 
virksomhet.  De tillater også at ikke-rusavhengige kommer på møter og få dele.  Promoterer 
egne behandlingsinstitusjoner og utdanningsforløp.  Dette er et stort problem, spesielt i 
Nykommergruppa.  Område Øst ber om hjelp og råd
Dette er et problem i andre områder også, og grupperingen er også kjent for oss i Område 
Sør
Område Øst II
Det blir ikke noe konvent her i 2013.  Området vil heller engasjere seg i det Regionale 
konventet.  De oppfordrer også andre områder å engasjere seg i planleggingen slik at dette 
virkelig blir et regionalt konvent!
Område Sør
Jeg rapporterte om aktiviteter i området, og at vi har besluttet å overføre en stor sum til 
Regionen.  Vi fikk innspill fra Web-komiteen om å sende referater og dagsorden i forbindelse 
med Områdemøtene til dem slik at de kan legges ut på www.nanorge.org
Delegat
Vil drøfte saken med grupperinger som oppleves å ta over NA møter med andre delegater for 
å innhente deres erfaring rundt slike problemstillinger. Neste møte er 28.02.13 Ellers skal 
EDMs rolle i world service diskuteres.  Brosjyren "En introduksjon til NA" skal redigeres da 
denne oppleves utdatert.  Det er også en arbeidsbok for tradisjoner på trappene.  
Planning Basic blir stadig aktualisert på delegatmøtene
Litteraturkomiteen

file:///C:/Documents and Settings/Astri/Mine dokumenter/Downloads/www.nanorge.org


Ikke representert.  Nestleder har trukket seg, og dette amputerer komiteen.  Det er et stort 
behov for tjenestevillige i denne komiteen
Oversettelse
Bruker Skype som kommunikasjonskanal.  Dette går ganske greit.  Ønsker flere medlemmer i 
komiteen.  
Webkomiteen
Det er 15000 besøkende på nettsidene våre, møtelisten er besøkt mest.  Bare for i dag; 
gjennomsnittelig besøkt av hver 2 min 20 sek.  900 brukere
Jobber med retningslinjer for komiteen
Presiserer at det er viktig å ha anonymiserte flyere i forbindelse med arrangementer osv. 
(ikke mailadresser, tlf nr osv.)
Tlf komiteen
Jobber mot en løsning der telefonen er åpen 7 - 11.  Jobber med vervbeskrivelse
Fellesskapsutviklingskomiteen
Stor aktivitet.  Ønsker flere i ressurspanelet.  Reiser rundt og informerer om oppbygging av 
NA og servicestruktuen.  Læredag og workshops, men ressurser brukes ikke lokalt.  Det 
jobbes nå med en spørreundersøkelse i NA
Saker
1. Regnskap
Alle regnskap ble godkjent.  Ikke alle var sendt ut på mail, og disse ble lagt fram muntlig.  (Jeg 
legger med regnskap og budsjett fra Regionen til dette referatet)
2. Reviderte budsjetter
Ikke alle budsjetter var sendt ut på mail, og de ble lest opp og godkjent.  Med et par 
kommentarer.  Jeg sa at rot i regnskap/budsjett i regionen gir skepsis i område Sør til 
ivaretakelsen av felles midler.  Det bør også budsjetteres ikke besatte verv i Regionen.
3. Valg av leder i telefonkomiteen
Kandidat fra Område Sør ble valgt
4. Valg av leder for Regionalt jubileumskonvent i 2013 + budsjettforslag
(Jubileumskonvent, NA norge er 25 år, NA på verdensbasis er 60 år i år) NRKNA1. Tema for 
konventet er ikke satt enda. Leder ble valgt, og budsjett ble lagt fram.  Dette var ikke sendt ut 
på forhånd, og ble beskrevet som et offensivt budsjett.  Budsjettet var såpass uklart og 
annerledes at jeg ikke ønsket å ta stilling til en godkjenning uten at OSSK er orientert.  Jeg sa 
imidlertid ja til en overføring på 35 000 for å kunne dekke forløpige løpende utgifter.  
Komiteen møtes på Skype og ønsker flere medlemmer.  Det er allerede medlemmer fra OSSK, 
men de tar gjerne imot flere.  Følger retningslinjer utarbeidet av konventkomiteen i Område 
Øst. Får eget område på nanorge.org.
5. Valg av leder for Servicekonferansen 2014
Ingen kandidater.  Det kan se ut som om område Øst ikke klarer å stille kandidat nå, og saken 
går derfor ut til områdene igjen.  Altså, vi blir bedt om å gi bud på Servicekonferansen 2014 
innen juni 2013
6. Forslag om å sende 12 000 kr til NAWS Translation.  
Nytt innspill fra oversettelsekomiteen. Forslaget gikk gjennom med simpelt flertall.  OSSK 
stemte nei til dette
7. Prinsippvedtak
Skal et NA medlem kunne ha to verv samtidig med rapportering i Regionen.  
Stemt over, simpelt flertall stemte dette forslaget ned.  OSSK stemte nei
Evt



Planning Basic.  Delegat informerer
Retningslinjer i Regionen.  Trenger en gjennomgang/revidering.  Et arbeidsutvalg ble nedsatt 
for å bistå komiteen.  
Saker fra Regionen til neste møte i OSSK
* Er det ønskelig at jeg bruker noen minutter på et OSSK-møte for å informere om 

Planning Basic?  Dette er et verktøy til å jobbe med selvransakelse på Servicenivå i NA 
og blir brukt rundt om i verden. 

* Hvordan håndtere grupper/enkeltpersoner som har andre interesser i gruppene enn 
det NA står for?

* Budsjett for Regionalt konvent 2013.
* Ledig verv: Leder litteraturkomiteen

Neste møte i Regionen blir i Trondheim i juni 2013



Ark1

Side 1

Regnskap -12
Hva Budsjett ut Utfall ut

Bidrag fra område 100000 286500
Litteratur salg 150000 80000

Leder 4645 4645?
Nestleder 10000 9111
Sek 3084 3084?
Vara Sek 598 0
Kasserer 3280 5360
Vara Kasserer 0 4822
Delegat 17250 7174
Vara Delegat 39000 43411,5
2. Vara Delegat 0 9000
Telefon komiteen 16060 10164
Web komiteen 9515 9730
Oversettelse komiteen 8722,5 5330

50090 41199
Postboks 1200 2283
Lokaler 8000 1194

48481 48481 54664,5
Bank 1200 20

10000 5959
EDM 21000 21000
NAWS 49000 49000
Bidrag Island 0 5000
Leder Litt komiteen 2000

Sum 301125,5 250000 280238,5 421164,5

Budsjett in Utfall in

Fellesskapsutv. Komiteen

Service konf. Komiteen

Støtte ubemidl. Områder



Budsjett 2013
Hva UT INN

På konto 31.12.2012
Bidrag fra områder
Litteratur
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Vara- sekretær kr 0,00
Vara- kasserer
Delegat
Vara- delegat
2. vara- delegat

Postboks
Lokaler
Service konferanse kr 0,00
Bank kr 0,00

EDM
NAWS
Konvent kr 0,00 kr 0,00
Totalt

Antatt resultat 31.12.2013

kr 231 078,17
kr 150 000,00
kr 100 000,00

kr 10 300,00
kr 9 280,00
kr 1 900,00
kr 4 775,00

kr 5 800,00
kr 23 000,00
kr 31 236,00

kr 5 100,00
Telefonkom. kr 18 230,00
Webkom. kr 15 027,00
Oversettelseskom. kr 12 000,00
Fellesskapsutv.kom. kr 58 850,00

kr 1 200,00
kr 8 000,00

Støtte ubemidl. Områder kr 10 000,00
kr 30 000,00
kr 70 000,00

kr 314 698,00 kr 481 078,17

kr 166 380,17



Budsjett Konvent 2013 Resultat Konvent 2013

Kostnader Hovedstyre

Leder Leder 0
Nestleder Nestleder 0

Kasserer 0
Sekretær Sekretær 0

0

Kostnader Underkomiteer

Underholdning Underholdning 0
Registrering Registrering 0
Kunst & Design Kunst & Design 0
Program Program 0
Kafe Kafe 0
Informasjon Informasjon 0
Salg Salg 0
Opptak Opptak 0
Innkvartering Innkvartering 0

Totale kostnader Totale kostnader 0

Leie av lokaler Resultat Leie av lokaler

Forsikring Forsikring (inkludert i skoleleie) 0
Leie av møtelokale Leie av møtelokale 0
Leie av skole Leie av skolen 0

0

Kost leie av lokaler Kost leie av lokaler 0

Inntekter Resultat Inntekter

Registrering inngang 0
Kafe Kafe 0
Salg Salg 0
7. Trad 7. Trad 0

Totale inntekter Resultat Totale inntekter 0

Inntekter Resultat Inntekter 0
Kostnader Resultat Kostnader 0
Overskudd Resultat Overskudd 0

Resultat kostnader Hovedstyre

2 000
2 000

Kasserer (ink vara) 3 000
2 500

9 500

Resultat kostnader Underkomiteer

11 000
12 600
5 000

20 000
27 300
20 000
26 798
2 000
4 500

129 198

1 000
2 000

35 000

Bankgebyr (årlig gebyr for 
bedriftsnettbank) + andre gebyrer 1 000

Bankgebyr (årlig gebyr for 
bedriftsnettbank) + andre gebyrer

39 000

Registrering inngang = 300kr x 500 deltakere150 000
61 500
42 500
2 000

256 000

256 000
177 698

78 302
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