European Delegates Meeting

Vinter EDM møde.
Thessaloniki
Grækenland
15 - 18 Februar 2018

Torsdag D.15/2
9.00 - 9.30

Velkomst- og orienteringssession for nye delegerede og suppleanter.

Velkomst til nye deltagere.
9.30 – 10.30

Åbning af mødet.
De fremmødte landes repræsentanter introducerer dem selv .

Orienterings session.
•

Oplæsning af koncepter og bare for i dag.

Der oplæses koncepter og bare i dag.

•

En ikke engelsk talende RD/RDS deler.

Der deles om at være en del af EDM så at de nye ( 10 personer ) tages godt imod og appelleres til at spørge
om hvad det end måtte være.

•

Et erfarent medlem deler

Repræsentant fra Egypten deler kort om hvad der er hans årsag og intentioner med at være repræsentant
og erfaringer og oplevelser fra service arbejde..
Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendes.
Referat fra ECCNA 33.

Referat ECCNA 33 godkendes.

Adminstrations rapport
•

Zonal kommunikatons rapport

Der er afholdt 4 møder online siden sidste møder. De varer typisk 3-4 timer og er med deltagere blandt
andet fra Asien, Russiske, Canada og Europæiske områder og Afrika er så småt på vej.
Der arbejdes med at koordinere tidszoner og udveksles erfaringer fra forskellige events og lignede for at
fremme samarbejdet på verdensplan. Der afholdes løbende webminar.

10.30 – 11.00

Fællesskabets dialog

MØDER.
Adricatic spørger

Kan man kalde det et NA-møde, hvis en bestemt befolkning ikke bliver hilst velkommen på mødet (hvilket
betyder mænd eller kvinder, eller hetro / homoseksuelle ...)?

Svare:
Der er ingen problemer med at afholde møder for forskellige køn og eller sexsualiteter.
Bulgarien spørger:
Hvordan får vi vores område til at vokse?

Svare:
Der deles om erfaringer med at åbne nye møder og at benytte litteratur om blandt andet hvordan man
skaber stærke hjemmegrupper.
Forskellige lande deler om hvordan fællesskabet stødt og roligt er vokset over de sidste årtier.
Enighed om at tiltrækning frem for agitation ”fremmer formålet”.

Italien spørger:
Fra Toscana-området beder de om erfaring, hvordan man støtter en isoleret gruppe med få deltagere?

Svare:
I Czech afholdes online møder.
I Portugal flyttes mødet fra gang til gang da der er en del isolerede møder så de skiftes til at stå
for transport.
Tjekkisk slovakisk spørger:
Vores største gruppe har 4 møder, og en kasserer der ikke kan deltage i alle møderne. Han begynder at
have svært ved at holde styr på, hvem der er ansvarlig for penge på møderne, han ikke deltager i.
Hvordan handler andre regioner om situationer som denne? Har du en servicestilling som medlem, der er
ansvarlig for 7. tradition på hvert møde?

svare:
Finland har et område hvor en ansvarlig som efter hvert møder overfører beløb til en fælles
kasse så det holdes enkelt.
Tjekkisk slovakisk spørger:
Vi har et problematisk medlem, der har udbrud af verbal vrede på andre medlemmer, nogle gange også
ny-kommer. Han truede et medlem med vold, men siden da er det mere passivt aggressivt, ligesom han
sender sms/osv til medlemmer, hvordan han føler sig syg over det de deler på møderne, hvordan han
hader deres bedring og sig selv.
Få medlemmer er allerede kommet til det punkt, hvor de ikke vil gå til de møder hvor han er til stede.
Nogle ny-kommer blev bange for NA på grund af dette. Så vi bad ham på en kærlig måde at deltage i
andre møder, end disse 2 medlemmer der er bange kommer til. Det ser ikke ud til at stoppe, så vi lavede
et udvalg af 3 nære venner for at give ham en anden advarsel, at hvis han ikke holder op med denne
adfærd, vil han ikke være i stand til at deltage i møderne. Har i nogen erfaring med situationer som
denne?

Svare:
Bulgarien stopper mødet øjeblikkeligt og forlader lokalet.
Flere lande forsøger at involvere vedkommende i service og møde vedkommende i kærlighed.

REGIONER.
Adriatic spørger
99% af vores penge kommer fra konventer. Vi besluttede at købe lidt litteratur og sælge det til områderne
og konventerne, men i betragtning af at de mest er på engelsk, forventer vi ikke meget salg i det, før der
er oversat tilstrækkelig litteratur på lokale sprog. Områder donerer sjældent til trods for
præsentationerne og oplysningerne om pengestrømmen i NA. Er der nogen der har positiv erfaring med
motivation for områder at donere til regionen?

Svare:
Flere svarer at de sælger litteratur på engelsk og for litteratur gradvist oversat. Gode erfaringer med at
gøre pamfletter bøger og lignende let synlige ved møder.

Adriatic spørger
Vi ønsker at begynde at lave workshops over skype. Har nogen erfaring, men også noget materiale og en
metode til at dele, der ville være nyttigt til workshops hvor ikke alle er i samme rum?

Svare:
World board oplyser at zoom er langt mere anvendeligt i denne sammenhæng som bekræftes at
EDM næstformand
Egypten spørger:
Hvor mange OSK områder i jeres land har en ny servicestruktur (SSP) i deres regionens servicestruktur?

Svare:
Der er 5 lande der benytter SSP.

Grækenland spørger:
Hvordan håndterer du stærke personligheder i service? Der har været et tilbagevendende tema i vores
region i nogle år nu. En stærk personlighed og hans familie af sponsis har været aktive i tjeneste. Dette
har to sider af samme mønt eller problem. På den ene side bliver der naturligvis gjort smukke ting, ting
der måske ville tage mere tid og nogle, der ikke er sket for længe (som at komme i lejrene og kontakte
andre lægemiddelprogrammer) på den anden side for at opnå succeser nogle gange beslutninger om
alvorlige problemer går ikke igennem den gruppebevidste og kan medlemmerne føle sig utilfredse / vred
på dette (dvs. andre stofprogramrepræsentanter, der taler ved det regionale konvent åbning). Også i
tjeneste føles det som ordrer (eller endda trusler, som nogle har hævdet, definitivt personlige angreb på
medlemmets personlighed osv.) Gives i stedet for samarbejde.

I Grækenland tidligere, når der har været lignende problemer, så ophører medlemmerne med at komme
til møde(et af vores medlemmer med længst cleantime stoppede med at komme til møder, hun er også
ejer af en stor behandling), mens den anden også var en af de ældste medlemmer er hentet i et møde
med deres familier af sponsis og hidtil deltager de stadig ikke i Regional møder eller OSK møder. Der har
været anstrengelser for at nærme sig dem, men gruppesamvittigheden er fortsat med at være adskilt.
Vi har været bekymret for, at selv om det er godt at nå ud og lave nye planer osv., Kæmper nogle af de
gamle medlemmer for at holde balancen og mest af alt den enhed, der så ofte bliver truet, mens der ikke
er plads til, at andre kan lave planer foreslår ideer litterære, vi skal håndtere enhedsproblemer og ikke
meget andet diskuteres periodisk.

Deles op som 2 spørgsmål
1. Sammenhold i region versus stærke personligheder.
Der deles om at gruppesamvittigheden er meget vigtig
2. Godkendelse af planer i servicestrukturen
Der debatteres om det betyder noget for NA som helhed og om vigtigheden af at følge guidelines
for service struktur og opretholdelse af denne og forretningsgangen.
Ved yderligere henvises det til koncepterne.

Island
Vores kasserer har et spørgsmål om, hvordan de andre NA-Regioner/områder laver deres bogføring?
Hvis nogen Regioner kan dele erfaringer om dette, ville vi virkelig sætte pris på det.

Svare:
De fleste fører regnskab i stil med i DK med at udfærdige budget og løbende ajourføre beløb i
forhold til dette via kasseren med fremlæggelse af årlige regnskaber.
EDM kasser står til rådighed med at yde Island bistand med div ark og hvorledes disse udfyldes.
Nogle få lande har revisor .

Italien
Hvordan bruger andre regioner digitaliseringsservicen, bruger de google drive / drop box ecc.?
vær venlig at dele erfaring om dette?

Svare:
En række lande anvender google drive og enkelte bruger drop box.

EDM/WORLD SERVICE.

Danmark spørger:
Områderne i Danmark har besluttet ikke at sende RD/RDS til world service konference(WSC).
Hvordan forholder vi os til dette?
Hvordan giver vi WSC besked nu vi optager en plads for et andet land?
Hvilke konsekvenser har det for Regionen?

Svare:
Spørgsmål tages af dagsorden da svar er udfærdiget af WSO.
Citat herfra:
WSO betaler automatisk til at de seedede landes RD har mulighed for at deltage for at holde det
lige og de lande der selv kan / vil betale kan vælge at gøre dette.
Der behøves ikke at være afholdt servicekonference eller workshop om CAR for at deltage da det
”kun” er de 3 første dage af konferencen der omhandler denne om man så blot undlader at
afgive stemme i forhold til emnerne da de ikke er besluttet regionalt, med mindre der er givet
tilsagn at der er tillid til delegerede.
De resterende 4 dage er nyhedsrelateret med en masse vigtig information som ikke kan
forberedes og det forventes man som seedede møder op og ikke holder sig isoleret og
vigtigheden af at være deltagende – en del af.

Irland
Hvad er dit fællesskabs erfaring med at foreslå ændringer af NAWS-litteraturen?
Og for eksempel, hvis en ny udgave af den grundlæggende tekst kan være år væk, hvordan kan du holde
øje med forslag i din region?

svare:
Der deles om erfaringer og procedurer.

Italien
I overensstemmelse med de åndelige principper ville det være bedre for en kandidat, der ønsker at tjene
på EDM, at spørge og få støtte fra sin region og være til stede i øjeblikket for afstemningen?

Svare:
Der er en del enighed om støtte fra region og emnet er på dagsorden til EDM i Krakow.

Spanien

Må vi høre dine tanker om WSC forslag til WSC 24?

Svare:
Spanien behøver ikke at hør e yderligere om dette p.t.

Der stoppes her for i dag og de resterende spørgsmål flyttes til lørdag.

OBS !!!

Opfølgning af spørgsmål fra fredag

UK
Har nogen EDM-regioner nogensinde henvendt sig til NAWS og udforsket ideen om trykning af Fellowship
Approved Literature i landet med det formål at eliminere høje forsendelsesomkostninger for at give
misbrugere til en meget lavere pris?

Svare:
Egypten svarer at de har en aftale med NAWS om at købe og sælge litteraturen til halv til de
forhåbentligt på et tidspunkt kan afholdes de fulde omkostninger.

Konventer/Events
Adriatic spørger:
Har nogen erfaring med at finansiere nogle medlemmer til konventer , Events eller workshops?
Taler ikke her om folk, der laver service (eller ESL), men snarere om nykommeren.
Hvis ja: Fra hvilket niveau af struktur kommer finansieringen fra (gruppe, område, region, andet)?
Var der en særlig udvalg dannet for disse finansieringer (en gang eller lang sigt)?
Hvilke retningslinjer har i under hvilke midler der skal anvendes (hvem kan ansøge)?
Hvad med medlemmer, der ikke er clean?

Mange lande er det 7. tradition der betaler i sådanne tilfælde.
I Holland bliver samlet ind ved siden af.

H&I - OI
Frankrig spørger:
Din oplevelse i OI om, hvordan du kommunikerer gennem klassiske medier (TV, print osv. ..)

Svare:
Spanien har i radioen fået stemme forvrænget for at bevare anonymitet.
I tv er ansigt blevet sløret ellers siger de nej og der er altid to personer med i disse sammenhænge.

Spanien spørger:
Har du nogen erfaring med behandlingscentre bruger NA-grafik og litteratur som "reklame" på deres
websteder?

Svare:
Folk med erfaring kan henvende sig til Spanien efter mødet.

ANDRE SPØRGSMÅL
Tjekkisk slovakisk spørger:
Hvad er NA-erklæring om alkoholfri øl (der stadig indeholder små spor af alkohol). Dem der drikker det
anses det for et tilbagefald?

Svare:
Refereres til tekster at Alkohol er et stof .

Frankrig Spørger:
Jeres erfaring med online betaling og e-handel?

Svare:
Polen benytter e-handel da ekspedition går hurtigere dernede på denne måde.

Frankrig Spørger:
Jeres erfaring med udgivelse af litteratur, som endnu ikke er godkendt af WSO?

Svare:
World board oplyser at det ikke er ok at ikke godkendt litteratur oplæses ved møderne
med mindre oversættelse er i gang og det oplyses.
Finland henviser til at læse traditionerne og spørge NAWS til råds.

Portugal spørger:
Hvad er Jeres mening om misbrugere med andre afhængigheder, der gør service i vores struktur?

Svare:
Der er debat om at man er en addict hvis man siger man er det .

Spanien spørger:
Har i nogen regional FD-håndbog eller retningslinjer, som du kan dele med os?

Svare:

Retningslinjer findes i PR håndbog på na.org

Ukraine spørger:
Fra et af vores områder:
Planlægger i jeres budget?
Har i lavet begivenheder til at hæve dine NA-midler i Områder eller Region, eller har du gjort din service
lige fra 7 Tradition-penge?

Svare:
Forskellige lande deler om at lægge budget og at konventer er den største indtægt og lidt fra
litteratur og den 7 tradition
UK spørger:
Hvad føler andre regioner om den nuværende form for zoner?
Hvor omfattende har den nuværende formation været diskuteret?
Hvilket serviceorgan oprindeligt foreslog zoner i deres nuværende udkastformular?

Svare:
Sekretær fra EDM svare på spørgsmål efter mødet.

UK Spørger:
Kan de nuværende grænser og dannelse af zoner forbedres eller tilpasses til at give mere ensartet
repræsentation af medlemskab?

svare:
Det er det der arbejdes på fremad rettet.
14.00 – 15.00

Bestyrelsens emne: Fremtiden for EDM

Der er en kort runde med emner der evt kunne forbedres ,ændres eller evt fjernes i de 4 dage EDM
afholdes og bred enighed om at det generelt er rigtigt godt og at det mere handler om at vedligeholde
det vi har og blive ved med at gøre det der virker.
15.00 – 15.15

Pause

Der er kaffe.
15.15 – 16.00

Medie kordinator rapport

Opfølgning på tiltag fra Portugal i September, der er lagt link ind på hjemmesiden blandt andet til
fellowship development og afholdelse af vinter EDM.
Der spørges til div link og funktioner og muligheder for optimering af detaljer. Der er flere forskelige ting i
proces som der vendes tilbage med status om forhåbentligt 6 måneder da det ind imellem er noget
kompliceret.

16:00 - 18:00
NAWS Rapport
Der informeres om visioner og basis hovedformål og hvorledes det i praksis udbredes.
Service strukturen gennemgås med muligheder der kan kombineres som zonal forum Regioner imellem.
Gennemgang af ideer i Future projekt og måder til at fremme effektivitet med meget fokus på zonal
forums .
Der er kommet en daglig meditation kalender.
Der er projekt på en pamflet med mental sygdom som forventes godkendt i 2020.
Der er løbende annoncering af webinars møder med forskellige emner som ALLE er velkomne til at
deltage i.
Der er kommet 2 nye pamfletter til professionelle ude på det store møde.
Der er omkring 70.000 møder dagligt.
Oplysning om indtægter og udgifter i procenter.
Annoncering af prisstigninger fra Juni 2018 på 5-6 procent på litteratur

Fredag D.16/2
Godmorgen. Der startes med et øjebliks stilhed og oplæsning af bare for i dag.

9.00 – 10.45

World service konference CAR rapport(Gennemgang af dagsorden til WSC)

Dagsorden til WSC gennemgås og de 25 emner belyses.

10.45 – 11.00

Pause

11.00 – 12:30

World service konference CAR rapport(Gennemgang af dagsorden til WSC)

Fortsat gennemgang af dagsorden til WSC og belysning af de 25 emner
12.30 – 14.00

Frokost pause

Fortsat gennemgang af dagsorden og belysning af de 25 emner.

14.00 – 15.30

Bestyrelsens emne: Arbejds flowet i EDM

De delegerede opdeles i tre grupper og laver workshop med flow i arbejdsgangen i EDM
15.30 – 16.00

Pause

16.00 – 17.30

Fællesskabs dialog

Hver grupper fremlægger forslag til evt forbedringer, og emner til kommende workshops.
Der er fokus på at give mere plads til / oplyse de ”nye ” delegerede og i at træne træneren.
Tales om at afholde workshop om EDM rolle i zonal opdeling.
Evt at afvikle workshop på stedet hvor EDM afholdes og de respektive områder inviteres .

17.30 – 18.00

Eventuelt

Tiden er løbet og evt undlades og mødet afsluttes kl 19

Lørdag D.17/2
Mødet startes med et øjebliks stilhed efterfulgt af sindsrobøn og oplæsning af bare i dag.
9.00 – 11.00

FD Fællesskabs udviklings rapport

FD fremlægger rapport vedrørende udvikling af fælleskabet.
Er udvalgt en arbejdsgruppe til at udvikle Human Resources Pool hvor medlemmers evner, talenter og
erfaringer indsamles til at understøtte FD`s visioner. ( erfaringsmappe agtigt )
Der er afholdt det første FD zone møde i december.

Udfordringer med at koordinere tidsforskelle.
Bulgarien er på vej på banen med 8 møder ugentligt.
Rumænien har afholdt deres første mini konvent til trods for de kun har 3 møder ugentligt dernede.
Efterspørger hjælp i alle henseender.
Marokko opfølgning, er at der nu er møde i 3 byer og efterspørger lokale til service poster.
Libyen er ved at starte deres første møde med 3 deltagere.
Der er nu 7 møder om ugen i Sudan.
Der arbejdes på at afholde learning days i Prag til april 2018. Der er udfærdiget budget og det forskellige
er faldet på plads og man er velkommen til at møde op til arrangementet.

Moldova har gennem 1 ½ år kørt et projekt med apoteker om at informere NA . Forsøger at fa NA
visitkort på disken i de lokale apoteker og har ind til videre et samarbejde med 10 apoteker.
Der deles om der er en rigtig god og billig måde at føre PR på da det blot kræver at holdere på apotekerne
jævnligt opfyldes.
Køre med stor succes i Rusland som startede projekt i 2012.
Finland har gjort det samme og det har taget 3 år at få samarbejde med apotekerne og har NA visitkort
på alle apoteker.
Forskellige lande deres om deres erfaringer og samarbejde med apoteker.

Repræsentant fra Tranzit-RU beretter om de har 30 udenlandske møder og daglige møder via zoom ( 250
online om ugen ).
Udtrykker ønske om samarbejde med EDM og trække på vores erfaringer og ideer til at udvikle sig.
Vedhæftet fil følger.

FD-TT Fællesskabs udvikling og Task Teams rapport & budget.

10.45 – 11.15

Pause

11.00 – 12.30

FD fællesskabsudviklings emne workshop: TBA

FD afholder workshop ved EDM i Krakow
12.30 – 14.00

Frokost pause

14.00 – 16.00

Arbejdsgrupper rapporter
• Unge additcs i bedring

Unge addicts gruppen arbejder med E-book med som udgangspunkt 10-15 beretninger.
Har samarbejde med ECCNA Polen i 2018.
Arbejder også hen mod ECCNA i Schweiz 2019.

•
•

EDM WSC Video Rapport
EU-PR

PR gruppen har afholdt 4 møder siden sidste EDM og 2 møder med andre zoner.
NA bod med 71 forskellige lande og over 1300 deltagere ved Lissabon Addiction konference.
Vedhæftet fil følger.
PR work gruppen fortsætter og der følges op på om hvad behov og forslag er fremadrettet ved EDM til juli
i Krakow.



Oversættelse eq. ECCNA workgroup

Gennemgang af oversættelses udstyr og muligheder/ udbydere og priser fra disse.
Der sammenlignes mellem fordele og ulemper og prisforskelle .
Der bliver besluttet at gå videre med forslagene til ECCNA34 i Krakow i Juli.
Der undersøges yderligere da vi er dækket ind i Polen 2018 og Schweitz i 2019
16.00 – 16.15

Pause

16:15 - 17:00

WSC World service konference oversigt

Der laves en undersøgelse om hvilke 2 emner der skal fokuseres på fra 2018 til 2020.
Sendes til de respektive OSR og lægges på RD hjemmesiden og RSK København og henstilles til at der
deles
om dette under NA relaterede meddelelser, så alle har mulighed for at sende foretrukne emner.
http://nadanmark.dk/regions-deligeret-rdm/
http://nadanmark.dk/omraade-service-komite-osk-koebenhavn/

17.00 - 18.00

Eventuelt.

Der debatteres om situation vedrørende NA i flygtningelejre.
Fra kl 18 – 20.00

Der svares på resterende spørgsmål fra torsdag, som er skrevet i ovenstående referat. Se venligst svar
under tidsplan fra 15/2, tak.

20.00 – 20.30

Ekstra spørgsmål

Norge spørger til om nogen inviterer behandlingssteder til konventer.
En del lande har gode erfaringer med at invitere behandlingssteder.

Referenten har fået blank skærm og lytter under denne del af mødet som afsluttes kl 20.30.

Søndag D.18/2
9.00 – 9.30

EDM kasserens rapport.

Kasseren fremlægger rapport.
EDM havde i 2017 en indkomst på små 60.000 € og rundt 40.000 € i udgifter
•
•

Godkendelse af budget FD Fællesskabsudvikling/TT Task
Team/Fællesskabsudviklings udvalg
Godkendelse af hele budgettet og andet der vedrøre penge/økonomi

Regnskab og budgetter gennemgås og med en tilpasning på 500 € og samlet enighed med godkendelse.
Vedhæftes i mail
9.30 – 10.30

ECCNA 33 Portimão 2017 Afslutnings rapport.

Rapport med beskrivelse af forløb i forbindelse med afvikling af ECCNA og regnskab herfra.

Der deles om erfaringer og udfordringer fra konventet.
ECCNA 34 Krakow 2018 Update rapport.
Næstformand fra Polen beretter om status.
Man har valgt at flytte dato da det overlappede andet arrangement og har fundet passende faciliteter til
begivenheden.
Der er reserveret lokaler og værelser til EDM og man har lejet EXPO til konventet.
Der er udfærdiget tidplaner og arrangeret speakers og man er ved at tilpasse mad med resturant på
stedet.

Vedhæftes i mail

10.30 – 11.00

Valg af betroede tjenere.

Der oplæses af koncepterne.
Vice- kassere.
Der er umiddelbart ingen kandidater til posten.

FD (fællesskabs udviklings-næst formand)
John fra Finland opstiller og vælges til posten
FD (fællesskabs udviklings formand)
Udo fra Tyskland opstiller til og vælges til posten
11.00 – 11.15

Pause

11.15 – 12.00

Bud/præsentation fra lande der vil have vinter EDM 2019

Spanien kommer med præsentation til vinter EDM fra den 21/2 til den l24/2 i 2019
Der stemmes om oplæg som vedtages
12.30 – 13.30

Eventuelt.

Tyskland stiller forslag om at sommer EDM flyttes to dage frem og startes om tirsdagen i stedet for
Som kommer som emne til Krakow.

Opsummering af hele EDM mødet.
Mødeforløbet resumeres med div beslutninger og valg af poster.
Mødet afsluttes og afgående delegerede takker af .

RD og RDS takker for et par lærerige dage og at få lov til at udføre service .
Stay gold !!!

