
 
Dagsorden til Vinter EDM Rom torsdag 17 februar – søndag 

20 februar 
 
Torsdag 17. februar  
 
Som altid åbner formanden mødet og byder alle deltagere velkommen og som ved 
hvert EDM har vi oplæsning af Koncepterne og Bare for i dag, hvorefter en ikke 
engelsk talende – og en engelsktalende/erfarent medlem deler. 
   
Vedtagelse af referat fra Sommer EDM 2021 og dagsordenen godkendelse.  
 
Styregruppen/administrationen fremlægger rapport  
Der er sendt en rapport ud, udover rapporten er der ikke noget nyt at berettet.  
 
 
Fællesskabs - dialog  
Se svarene, ved spørgsmålene der er sendt ud separat! 
 
Schweitz har tidligere foreslået at Vinter EDM fremadrettet kun skal være Online 
Møde, dette diskutere vi nu, da der er tid til overs. 
Forslaget bliver ikke vedtaget, gruppesamvittigheden taler imod det. 
 
 
NAWS Rapport 
 
Sidste/aktuelle 2 projekter er: SPAD og Virtual Meetings Best Practices – se: 
na.org/toolboks for at downloade udgave.  
Se også na.org: highlights og na.org/aboutus og na.org/elit.  
 
Der arbejdes desuden på at lave en ny udgave af ”Den Lille Hvide Booklet” fra 
1993 historier fra hele verden, næste år hvor vi kan fejre 60 - års jubilæum for 
udgivelsen.  
NAWS opdatere omkring hvordan brugen af donationer bliver brugt i NA som 
helhed, indenfor alle Service komitéer på verdensplan.  
 
Nogle fængsler og institutioner hjælper med at indsatte kan få adgang til Tablets. 
 
IP #21The Loner – At holde sig clean i isolation 
 

 
 
 



 
 
Fredag 18. februar 
 
ZD og ZDA fremlægger rapport, hvor der også er plads til spørgsmål fra de 
delegerede omkring servicestrukturen i NA, om NAWS osv. 
 
Vi gennemgår de 5 forslag/Emner i CAR til WSC. 
 
Der stilles forskellige spørgsmål, bl.a. til FIPT og Motion 1 i CAR, der omhandler 
FIPT. 
 
Der spørges desuden ind til hvor lang en periode WB medlemmer bliver valgt til 
– hvilket er 6 år. 
 
Hvordan kommer vi frem til EDM gruppesamvittighed i forhold til de 5 
emner/forslag i CAR? 
 
ZD deler et spørgeskema ud om de 5 spørgsmål i CAR, som de unseedede 
Regioner kan besvare inden 31/3 – hvorefter svarerne bliver offentliggjort 2/4. 
 
 
En ny delegeret stiller spørgsmål til, hvad man gør i tilfælde af at man skal tage 
beslutninger om emner, man ikke har haft med hjemme i 
Regionen/Områderne?  Dertil er svaret, at man som Delegeret har mandat til at 
tage beslutninger på vegne af ens Region 
 
Selvom enkelte Regioner ikke har Regionens Gruppesamvittighed inden EDM, 
har man som Delegeret mandat til at tage beslutninger på vegne af ens Region 
 
  
Kasserer rapporterer 
 
Kassereren har sendt en mail ud omkring vanskeligheder for en mulig fremtidig 
kasserer der er bosiddende udenfor EU, da bankforbindelser/forpligtelse i 
forhold til (Non Profit Fellowship) udenfor EU er komplicerede (Frygt for 
hvidvask og lignende) 
 
Dette diskuteres i plenum. 
 
Vi har en diskussion om hvorvidt Community Dialog Online møder skal fortsætte 
fremadrettet. Der besluttes at vi holder 1 CP inden WSC – Link hertil bliver 
sendt ud. 
 
 
 
 



 
 
(FD) Fællesskabsudvikling Arbejdsgruppe rapporterer 
 
ECCNA Retningslinjer opdatering/ tyveri af penge  

 
Vasco orienterer herom, at vi til sidste EDM besluttede at materialet fra 
arbejdsgruppen skulle tilføjes i ”Orientation Pack”, men at det ikke er sket endnu, 
da de tidligere deltagere i Arbejdsgruppen ikke længere er en del af gruppen. 

 
Young Addicts Booklet Arbejdsgruppe 
RD fra Island er tovholder for gruppen. Arbejdet med kladden er færdiggjort og det 
er sendt til NAWS til godkendelse 
 
Os, delegerede vil gerne have en udgave af hele YAIR med historier, og lignende at 
se/læse for at kunne godkende den. 
RD Island vil gerne fortsætte arbejdsgruppen i samarbejde med AD Finland – og 
nævner i den forbindelse at der muligvis bliver brug for et beløb til at fuldføre 
arbejdet i gruppen. 
 
EDM Motion Making Guidelines Workgroup Report & Workshop 
 
ZD er tovholder for denne arbejdsgruppe, som blev nedsat ved Vinter EDM i  
Istanbul. RD NL orienterer om processen I arbejdsgruppen, hvor de er ved at lave  
en kladde der skal tilføjes i Orientation Pack. 
 
Der nedsættes en ny arbejdsgruppe om flere punkter/paragraffer som arbejdsgruppen   
har udarbejdet hidtil. Svarerne bliver samlet ind herefter  
 
 
FD - næstformand foreslår at EDM arrangere ESL engang i april/maj, hvis der er   
ressourcer og opbakning til at løfte opgaven. Dette diskuteres, men beslutningen  
udsættes til senere i weekenden. 
 
 
Medie Koordinator Rapport  
 
Koordinator fremlægger hvad han har lavet hidtil, bl.a. at han lige lavet en 
formular som skal udfyldes hvis man gerne vil have lagt et event ud på EDM NEWS – 
og evt. tilføje en Flyer. 
 
Fællesskabs dialog 
Tyskland ønsker at RD/RDS diskutere hvorvidt EDM skal være åben for regioner 
udenfor Europa fremadrettet – det gælder også i forhold til Virtuelle Regioner? 
 
    
 

Lørdag 19.februar 
 



 
 
FD Komité Rapport 
Aiman er tovholder og fremlægger rapporten for FD – komitéen, som mødes fast en 
gang i måneden. En gang i måneden laver den en rapport som efterfølgende bliver 
sendt ud til alle RD/RDS. 
 
     
FD-TT rapport og budget  
RD Sverige fortæller at der aktuelt er to grupper i Rumænien aktuelt, hvilket også 
var tilfældet før før Covid-19. De har hverken område eller Regions service, så 
Tomas TT har haft møder med tovholderen fra begge grupper og har holdt 
workshops omkring gruppesamvittighed. Der har været 5-6 deltagere til hvert 
møde online møde. 
 
RD England fortæller at TT omkring Rumænien har eksisteret i 1 år ca. men hun 
har ikke været en del af TT fra starten. Sproget er den største udfordring i forhold 
til at nå ud til alle i fællesskabet, hvilket gør det endnu sværere når det foregår 
Online, TT glæder sig derfor til at mødes med fællesskabet Face to Face 
 
Aiman fortæller at der har været kontakt til både den græske – og tyrkiske del af 
Cypern, i forhold til opstart af NA i begge dele af Cypern. 

FD støtter mange lande i Nordafrika med sponsorship, litteratur, service materiale, 
online workshops, online møder osv.  

Iran Region 1 stiller spørgsmål omkring mulighed for støtte til litteratur til Libanon 
og Afghanistan. 

RD Ungarn stiller deres hjælp til rådighed i forhold til at kontakte/hjælpe det 
rumænske fællesskab med møder osv. 

ZD minder om at vi skal bede NAWS, den Afrikanske Region og APF om hjælp med 
litteratur og service i det hele taget, når det kommer til Nordafrika. 

AD Israel stiller spørgsmål og ønsker støtte og hjælp til LGBT+Q fællesskabet fra 
FD. 

RD Portugal spørger ind til om FD har en Strategic plan, sammen med PR om 
hvordan og hvor de vil lægge deres kræfter i den kommende fremtid? 

RD Sverige fortæller at alt fællesskabsudvikling ikke nødvendigvis behøver at gå 
gennem FD, man kan selv starte grupper/et område op. 

PR - formand anerkender FD for deres store arbejde, men minder om vigtigheden 
af ikke at favne for mange opgaver på en gang, men sørger for at følge enkelte 
opgaver til dørs, inden opstart af nye opgaver 

Koordinator for FD gennemgår svarerne på den undersøgelse der blev sendt ud 
inden EDM. 



 
 
FD Workshop 
 
Koordinator for FD har lavet flere spørgsmål omkring 7. Tradition: 
”Selvforsynende i stedet for Fundraising”, flere læser deres svar op og flere 
delegerede deler erfaringer. 
 
Herefter er der workshop med små grupper i ca. 45 min. med fremlæggelse i 
plenum. 
                          
Udlevering af Service CV til valg af poster og forberedelse til valg               
 
PR Workshop 
PR Formand og Vice formand præsenterer PR på Power Point og video om PR 
Komitéens arbejde indtil nu, og hvad vi har tænkt os at fokuserer på fremadrettet. 
 
Efterfølgende er der en Workshop, hvor grupperne bedes besvare 3 spørgsmål. 
Svarerne samles ind, til ECCNA36 bliver der vil blive lavet en præsentation ud fra 
besvarelserne til denne Workshop. 
  
 
ECCNA 36 Egypten/ Opdatering  
ECCNA Komitéen giver en opdatering om ECCNA36 om planlægningen indtil nu.  
 
Vinter EDM 2022 Portugal 
RD Portugal viser en præsentation om Vinter EDM i Lissabon i 2023 
 
Punkter der er dukket op gennem weekenden 
AD Israel foreslår at EDM beder WSO om at alt print af litteratur foregår i de 
enkelte Regioner. RD Israel modtog en mail til morgen fra NAWS om at alt 
distribution og print af litteratur sker indenfor NA, hvilket der er besluttet af/til 
WSC. Dette bliver efterfølgende diskuteret i plenum. RD Sverige foreslår at Israel 
stiller/får en Motion med i CAR til det kommende WSC, for at det kan blive 
diskuteret åbent af delegerede på Verdensplan. 
 

 

Søndag 20. februar 
 
Kasserer Rapport 
Kassereren fremlægger budget for det kommende år og regnskabet I det hele 
taget. 
RD UK stiller spørgsmål til PR om hvorfor det ønskede beløb er steget med 3000€ 
til 6000€? PR – Formand forklarer at vi bl.a har indregnet deltagelse til Lissabon  
 
 



 
 
konference senere på året, hvor beløb til litteratur er højt, da man forventer at 
købe 80 Basic Tekst og 40 Livet som Clean + øvrige udgifter. 
 
Forslaget om Donation på 28.000 € til NAWS vedtages efter længere diskussion i 
plenum.  
 
Flere områder er i tvivl om de kan anmode om funding til AD, når Regionen selv 
sender RD. I vores retningslinjer står der, at EDM kun funder 1 person, hvis 
regionen ikke selv har økonomi til at sende nogen fra deres region. 
 
RD spørger om hvorfor Poul WSO Europa er betalt af NAWS når han også arbejder 
for EU. Vice formand forklarer at Poul er ansat af NAWS, men laver små opgaver 
for EDM. 
  
 

- Godkendelse af budget for FD TT/FDC  
- Godkendelse af budget og generel penge håndtering  

 
Valg af opstillede kandidater til poster i EDM: 
Sekretæren læser kriterier og betingelser op for valg af kandidater. Sekretæren 
læser desuden 4. Koncept inden valget går i gang. 19 regioner er til stede i plenum  
+ 4 Regioner online 
 
 
Kandidat til Vice Kasserer posten deltager online. 
 
Vice Kasserer – Sony Egypten stiller op og vælges 
FD Formand - Aiman Egypten stiller op og vælges 
FD Næstformand - Allehandro Italien stiller op og vælges 

 
 
    
ESL 2022 
FD orienterer omkring ESL 2022, Kassereren og Sekretæren kan ikke assistere ved 
ESL, der vil derfor være brug for kræfter og ressourcer i forhold til service ved 
ESL. ESL er ikke en opgave der påhviler RD/RDS, det er SC der har opgaven. 
PR Formanden giver udtryk for at PR EDM ikke har ressourcerne til at være en 
bærende del af ESL, da PR EDM er i opstartsfasen med Strategisk plan og 
forberedelse til EDM Kairo. PR EDM vil derfor lægge kræfter i forberedelse til ESL 
Berlin 2023. 
 
Online ESL 2022 vil evt. finde sted sidste weekend i april, eller første weekend i 
Maj. 



 
 
 
 
EDM News: FD Formand opdaterer om EDM News og hvor det er henne i dag. Mange 
af de tidligere deltagende er ikke længere i Arbejdsgruppen og gruppen har 
umiddelbart mistet momentum. Arbejdsgruppen kan ikke fortsætte i det 
uendelige, men de har besluttet at mødes afslutningsvis. Og hvis der ikke kommer 
nye kræfter i gruppen, vil gruppens arbejde blive sat på Stand By 
 
Der tales om udfordringen vedrørende FD Vice formand, da der er en udfordring 
med forståelse/oversættelse ved deltagelse til SC. Hvem er denne (Oversætteren) 
ansvarlig overfor, hvis vedkommende ikke er en addict? 
 
RD Tyskland (deler om hans erfaringer som RD i EDM) deltager Online, det er hans 
sidste EDM som RD for Tyskland. 
 
RD Italien deler om sine erfaringer som RD i EDM, det er hans sidste EDM. 
 
RD Slovakiet, deler om sine erfaringer som RD i EDM, han træder tilbage, da han 
har været RD de sidste 4 år. 
 
Afslutningsvist takker næstformanden Komitéen i Italien for deres store arbejde 
omkring EDM. 
 
Sekretæren runder af og opdaterer beslutning Log, fra weekenden. 
 
 
 
Forkortelser: 
NAWS  (Narcotics Anonymous World Service) 
SPAD – Spiritual Principle a Day -  
ZD – Zonal Delegate – Zone Delegeret 
ZDA – Zonal Delegate Alternate – Zone Delegeret Suppleant 
FD – Fellowship Development – Fællesskabsudvikling 
CAR – Conference Agenda report 
YAIR – Young Addicts in Recovery – Unge addictd I bedring 
FIPT - Fellowship Intellectual Property trust - 
ESL – European Service Learning Days 
WSO – World Service Office 
FD TT – Fellowship Development Task Team 
FDC – Fellowship development Committee – Fællesskabsudviklings Komté  
 


