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Verv 

 
Leder: 

Velges på NA regionen Norges ordinære møter, og følger dennes nominasjons- og 

valgprosess. 

Rusfri tid: 3 år. Varighet: 2 år. 

 Skal lede NA Regionen Norges Litteraturkomites arbeidsmøter. Skal også stille på 

møter I NA Regionen Norges møter. 

 Er ansvarlig for å avgi skriftlige rapporter om litteraturkomiteens ansvarsområde 

under hvert regulære regionsservicekomitémøte.  

 Er ansvarlig for å presentere et budsjett for litteraturkomiteens tjenesteområde til 

kasserer før det behandles under et regulært regionsservicekomitémøte.  

 Er ansvarlig for å bestille varer fra WSO. Informasjon om hva som trengs kommer fra 

pakkeansvarlige eller fra lagerprogramvare. Bestillingen skal vedtas på på 

Litteraturkomiteens møte. 

 Ha oversikt over hvilke artikler som blir tilgjengelige eller som utgår. 

 Skal være tilgjengelig som informasjonsressurs for områdenes underkomiteer, 

grupper og fellesskapets medlemmer ved behov.  

 Skal ved forespørsel fra NAs Regionsservicekomiteen Norge, og minst en gang per år, 

sette opp en oversikt over hva litteraturkomiteen skal arbeide med utover det neste 

året. Denne oversikten skal presenteres for og godkjennes av NAs 

Regionsservicekomiteen Norge.  

 Er ansvarlige for å holde lederen i regionsservicekomiteen underrettet om 

forestående valg innenfor litteraturkomiteens tjenesteområde.  

 Skal svare stå for Litteraturkomiteens kommuniksajon utad når det gjelder klager på 

tidsbruk eller feilsendelser. 

 Skal sammenstille og sende ut innkallelse/agenda til møtene i litteraturkomiteen. 

 Skal ha løpende kontakt med lederen av oversettelseskomiteen. 

 



Nestleder: 
 

Velges på NA regionen Norges litteratur komites møter 

Rusfri tid: 2 år. Varighet; 2 år. 

 Skal stille på Litteraturkommiteens møter, og på NA Regionen Norges møter. 

 Har stedfortredende plikter I leders fravær, samt dele leders ansvar ved behov. 

 

Kasserer: 
 

Velges på NA Regionen Norges møter.  

Krav om 3 års rusfri tid. Varighet 2 år. 

 Skal stille på møter i Litteraturkomiteen. 

 Skal ha prokura til NA Regionen Norges Litteraturkomites bankkonti. 

 Er ansvarlig for å føre regnskap over NA Regionen Norges Litteraturkomites 

pengetransaksjoner. 

 Skal til ha oversikt over NA Regionen Norges Litteraturkomites økonomi, og kunne 

framlegge denne ved forespørsel. 

 Skal foreta inn og utbetalinger i henhold til vedtak fattet under Litteraturkomite 

møtene. 

 Skal avgi nøyaktig rapport over NA Regionen Norges Litteraturkomites økonomi på 

hvert regulære Litteraturkomite møte. 

 Skal en gang i året avgi en rapport over det siste årets transaksjoner, innen utgangen 

av januar året etter. Dette for å kunne inkludere kasserers rapport i leders rapport til 

regionen. 

 Er ansvarlig for å utarbeide et årlig budsjettforslag for NA Regionen Norges 

Litteraturkomite for det kommende år. 

Vara- kasserer: 
 



Velges på NA Regionen Norges Litteraturkomites møter.  

Krav om 3 års rusfri tid. Varighet 2 år. 

 Skal utføre kasserers oppgaver ved dennes fravær eller fratredelse. 

 Skal stille på møter i Litteraturkomiteen. 

 Skal ha prokura til NA Regionen Norges Litteraturkomites bankkonti. 

 Er ansvarlig for sammen med kasserer å føre regnskap over NA Regionen Norges 

Litteraturkomites pengetransaksjoner. 

 Skal til enhver tid ha full oversikt over NA Regionen Norges Litteraturkomites 

økonomi. 

 Skal sammen med kasserer avgi nøyaktig rapport over NA Regionen Norges 

Litteraturkomites på hvert regulære Litteraturkomite møte. 

 Er sammen med kasserer ansvarlig for å utarbeide et årlig budsjettforslag for NA 

Regionen Norges Litteraturkomite for det kommende år. 

Sekretær: 
 

Velges på NA Regionen Norges Litteraturkomites møter.  

Krav om 2 års rusfri tid. Varighet 2 år. 

 Skal stille på møter i Litteraturkomiteen. 

 Ansvars områder: skrive og sende ut referat fra litteratur komite møtene. 

 

 

Pakkeansvarlig: 
 

Velges på NA Regionen Norges Litteraturkomites møter.  

Krav om 2 års rusfri tid. Varighet 2 år. 

 Skal stille på møter i Litteraturkomiteen og på pakkemøter. 

 For å kunne tjene som pakkeansvarlig forutsettes tidligere opplæring i hvordan 

betjene driversystemet (pt Mammut). 



 Er ansvarlig for kontantkassa, og har nøklene til denne. 

 Ha kontakt med grupper og område pr. telefon.  Gi tilbakemeldinger til de grupper, 

hvor pakker kommer i retur. 

 Hente post, og ta med evt. Returforsendelse 

 Videresende regninger og fakturaer til kasserer 

 Fakturere bestillinger 

 Stille med litteratur på treff/konventer i henhold til standardisert liste 

 Skal stille på møter i Litteraturkomiteen. Og på pakkemøter. 

 

Vara Pakkeansvarlig: 
 

Velges på NA Reginen Norges Litteraturkomites møter. 

Krav om 2 års rusfri tid. 2 års varighet. 

 Skal stille på møter i Litteraturkomiteen og på pakkemøter 

 Kjøpe inn smartpakker etc. til forsendelser 

 Kjøpe inn kontorrekvisita. 

 Kjøpe inn kaffe, te etc. 

 Holde lokalene i stand til enhver tid. 

 Være i løpende kontakt med utleier, ved mangler etc. 

 Oppdatere nye produkter inn på pc. 

 Redigere møtelister, få dette trykket og hentet 

 Sende pakker via postkontor. 

 Forberede forslag til bestiling fra WSO til møte i Litteraturkommiteen. 

Pakker: 
 

Velges på NA Regionen Norges Litteraturkomites møter.  

Krav om 1 års rusfri tid. Varighet 2 år. 

 Skal møte på møter i Litteraturkomiteen. Og på pakkemøter 



 Pakke litteratur 

 Holde lokalene i stand til en hver tid 

 Kaffekoker 

 Holde oversikt over hvor mye det er igjen av diverse litteraturartikler, og de ulike 

formene for smart forsendelse 

Rutiner 

 
I NA finnes et prinsipp om at vi ikke gjør tjeneste alene. Dette gjelder også i Litteraturkomiteen- 

Dersom kun ett medlem av pakkegruppa møter til pakkemøte, skal ingen pakking gjennomføres. 

Valg: 

Alle som gjør tjeneste i litteraturkomiteen skal velges til sitt verv. 

Leder og kasserer velges av regionen 

Alle andre velges av komiteen. 

Ved ny leder: 

Egen bruker ID hos WSO-E 

Ring WSO-E for egen bruker ID: +32 2 646 60 12. 

Bestilling (fra WSO): 

Gå inn på na.org 

Under fliken ”shopping cart” finner du ”order online from wso europe”. Trykk der. 

Logg deg inn med id du har fått tilsendt. 

De norske bøkene finner du under ”other languages”. 

For tiden er det kasserers arbeidsadresse som står som mottager. Endres ved behov. 

Be om å få vedlagt giro. 



Håndtering av bestilling: 

Ta imot bestillinger: 

Alle bestillinger skal komme via mail, og inneholde kontaktperson, full kontaktadresse, samt en 

vedlagt utfylt bestillingsliste. 

For å få tilgang til denne mailen: 

Gå inn på www.nanorge.org  > litteratur  > webmail.  

 

 

 

Her ligger mailene i kronologisk rekkefølge, nyeste først. Begynn alltid med de eldste bestillingene. 

Åpne den aktuelle mailen, start med å fylle navn og adresse inn i mamut  (instruksjon lenger nede på 

siden), åpne deretter den vedlagte bestillingslisten. 

http://www.nanorge.org/


 

 

 

Legge inn bestilling / skrive faktura i mamut: 



Åpne programmet – logg inn. 

Siden skal se omtrent slik ut: 

 

Velg <kontakt> 

Legg inn kontaktinformasjonen du finner på mailen. 

 

 

Velg <ordre> 

Velg <ny> 



 

Velg bok-ikonet, hvor listen over alt som kan bestilles ligger kategorisert. Du kan søke etter 

produkter med produktnavn eller produktnummer. Valg av frakt ligger også her. (liten, 

medium, stor og ekstra stor pakke, samt brev.) 

Antall kan redigeres etter produktet er lagt i listen. 

 

Når alle produkter er lagt inn, velg <fakturere> øverst på siden. 



 

Nå kommer det opp en ny side, velg <faktura m. giro> og <forhåndsvisning> På denne måten 

kan du se at bestillingen er riktig utfylt. Kryss ut denne siden, og velg deretter <fakturere> 

(pop-up vindu kommer opp) 

Når fakturaen er skrevet ut riktig, velger du <godkjenn utskrift> (pop-up vindu kommer opp) 

Annet: 

Ved små bestillinger som skal sendes i brev: Pakk varene og vei det opp så du finner riktig 

porto-pris FØR du skriver ut fakturaen, så kan du legge inn porto-prisen manuelt etter å ha 

lagt inn frakt > brev i bestillingslisten. 

Startpakker: 

Skal ikke faktureres (faktura sendes med, men uten giro – startpakker skal være gratis.) 

Når en bestilling er ferdig pakket; 

Husk å legge fakturaen inni pakken. Ta av det første laget av adresselappen på pakken og 

oppbevar som kvittering på sendt vare. 

 



Returpakker: 

Returpakker hentes og oppbevares minst to uker i påvente av henvendelse fra aktuell 

gruppe. 

De grupper som ikke henter pakkene sine, men påfører NA utgifter, vil bli fakturert dette ved 

neste forsendelse. 

Nyhetsmail: 

Det ligger innenfor Litteraturkomiteens mandat å forfatte og sende ut nyhetsmail. 

En nyhetsmail skal sendes alle kontakter komiteen har i mailinglista (som er lagrede 

bestillere). 

Håndkasse: 

Alle uttak fra håndkassa skal redegjøres for. 

Alle utgifter som dekkes fra håndkassa skal dokumenteres (kvitteringer) 

Ansvarlig for håndkassa er Pakkeansvarlig. 

Regnskap for kontantkassa skal oversendes/overrekkes kasserer senest på 

Litteraturkomiteens møte. 

Reisegodtgjørelse: 

Reisegodtgjørelse i litteraturkomiteen følger regionens satser.  

Ved bilkjøring gjelder p.t. 2,50 pr km. 

For øvrig gjelder faktiske utgifter 

Treff: 

Litteraturkomiteen skal tilby seg å nærvære ved treff i hele Norge. 

Reiseutgiftene skal dekkes av komiteen, dokumenteres i regnskap og budsjetters for. 

Varer som skal tas med til treff er standardisert, liste finnes i dette dokumentet. 

Alle salg skal føres inn i egen liste. 



Retningslinjer for kontanthåndtering finnes i dette dokumentet 

Standardisert pakkeliste til treff: 

Grunnlitteratur: 

 Basic text: 20 stk. 

 Bare for i dag: 20 stk. 

 Veiledning til Trinnarbeid: 20 stk. 

 Det virker- Hvordan og Hvorfor: 20 stk. 

 Living clean: 20 stk. 

 Sponsorskap: 10 stk. 

 Møtelister(Gis bort gratis på konvent, men skal føres i liste) 

 Visittkort 

Engelsk litteratur: 

 Miniutgave  Basic text/ It works- how and why/ JFT:  3 stk.  av hver 

 Gift editions: Basic Text- sixth edition/ It works- How and Why/ JFT: 2 stk. av hver  

“Bling”: 

 Triplate og biplate mynter(ta med alt vi har) 

 Kopper og krus: 10 av hvert 

 Myntholdere: nøkkelring og kjeder: 10 av hvert 

 Myntholder plexiglass: ta med de vi har 

 Basic Journal: 5 stk. 

 Medallion journal: 5 av hver svart/brun 

 Penner: Gis bort gratis 

 Plakater 

Kontanthåndtering: 

Alle kontante midler skal i håndkassa. 

Alle kontanter som overskrider 5000,- skal inn på litteraturkomiteens konto innen to virkedager etter 

at treffet er ferdig. 

Krav til lokaler: 

Komiteens lokaler skal være store nok til at alt får plass. 

Lokalene skal være låsbare. 

Lokalene skal være sikre nok til å kunne forsikres for aktuelt verdiinnhold. P.t. 500.000 

 



Krav til lokale fellesskapet (villighet): 

En pakkeansvarlig 

En varaansvarlig 

Minst to pakkere 

Erfaringsmessig er dette absolutt nedre grense. Det doble er å anbefale. 


