
Betrodde tjenere:
Roller og ansvar

Service er en grunnleggende del av tilfriskning i Ano-
nyme Narkomane. De fleste av oss ville aldri ha funnet 
tilfriskning hvis det ikke hadde vært for arbeidet andre 
medlemmer hadde gjort før oss. Nå som vi er frie fra aktiv 
avhengighet, kan også vi tjene fellesskapet. Service i NA 
begynner i gruppene som bringer budskapet direkte vi-
dere til rusavhengige som fortsatt lider. Denne brosjyren 
beskriver noen av gruppens serviceposisjoner. NA-gruppen 
er også nyttig informasjon for NA-grupper.

Hovedfunksjonen til NA-grupper er å holde møter hvor 
rusavhengige kan dele budskapet om tilfriskning med 
hverandre. Styrken til hver gruppe er avhengig av dens 
betrodde tjenere og medlemmer. De betrodde tjenerne 
legger grunnlaget for en sterk atmosfære av tilfriskning. 
Medlemmer som deltar regelmessig og deler et sterkt 
budskap, bygger på dette grunnlaget. Arbeidet som er 
nødvendig for å gjennomføre møter varierer fra gruppe til 
gruppe, men de betrodde serviceposisjonene er like på de 
fleste steder.

Funksjon, ikke form
Disse beskrivelsene er forslag som er basert på vanlig 

praksis og tilgjengelig servicelitteratur. Grupper gjør ofte 
ting annerledes. Hver gruppe er fri til å etablere verv for å 
dele på arbeidsmengden eller gjennomføre oppgaver som 
ikke er dekket i denne brosjyren. Gruppen velger ofte med-
lemmer til spesifikke oppgaver, slik som nøkkelansvarlig, 
møteleder, litteraturansvarlig, kaffekoker eller nykommer-
kontakt. Dette er avhengig av størrelsen på og behovet til 
gruppen. Noen posisjoner er ideelle måter for nykommere 
å bli involvert på. Hver gruppe kan se etter kreative måter 
å etablere en varm og attraktiv atmosfære. Når vi fokuserer 
på vårt hovedformål, vil gruppeservice resultere i en dypt-
gående påvirkning på livene til mange rusavhengige.

Gruppesekretær
Gruppesekretæren spiller en nøkkelrolle i gjennomføring 

av møter. Sekretæren er vanligvis bindeleddet mellom 
gruppen og møtelokalet. Dette betyr å sørge for at møte-
lokalet åpnes og lukkes før og etter møtet, og samarbeide 
med kassereren for å sikre at leien betales når den skal. 
Sekretæren sørger også vanligvis for at gruppen har det 
den trenger av litteratur og forfriskninger. Dette kan inne-
bære å samarbeide med gruppeservicerepresentanten 
(GSR) eller kassereren, og kjøpe litteratur fra litteraturko-
miteen eller et NA-servicekontor.

Atmosfæren av tilfriskning på et møte er ofte avhengig 
av møteformatet og medlemmet som er valgt til å lede mø-
tet eller til å speake. Noen steder sørger sekretæren for at 
det er en møteleder, en speaker eller en ordstyrer på møtet. 
I tillegg samarbeider ofte sekretær og GSR for å planlegge 
eller lede gruppesaksmøtet. Sekretæren kan i disse tilfel-
lene enten skrive referat eller lede diskusjonen.

Gruppekasserer
Gruppekassereren håndterer penger som medlemmene 

gir til gruppen. Dette innebærer å føre regnskap, betale for 
gruppens utgifter (litteratur, leie, etc.), rapportere om grup-
pens økonomiske aktiviteter på gruppesaksmøter og sende 
eller overlevere bidrag til andre servicenivåer. Kassereren 
kan spille en viktig rolle i å øke gruppens bevissthet om 
viktigheten av selvforsørging. Når gruppen skal velge kas-
serer bør den se etter medlemmer som er til å stole på, som 
er økonomisk ansvarlige og som har gode grunnleggende 
matematikkunnskaper. Gruppen bør også kanskje vurdere 
en kasserer som er villig og i stand til å hjelpe medlemmer 
til å forstå vårt felles ansvar i å bidra til NAs servicestruktur. 

Kassereren gir nøyaktig informasjon til gruppen på grup-
pesaksmøter for å hjelpe medlemmene til å foreta gode 
økonomiske beslutninger. Denne betrodde tjeneren sikrer 
at gruppens midler brukes i henhold til våre tradisjoner 
og konsepter og i henhold til gruppesamvittigheten. Å 
følge Group Treasurer’s Workbook* kan forenkle regnskaps-

føringen. Noen grupper har mistet penger som følge av 
skjødesløshet, misbruk eller tyveri. Dette kan ofte unngås 
ved å velge medlemmer som er organiserte og har et sterkt 
tilfriskningsprogram. 

Møteleder/ORDSTYREREr
Møtelederen (eller ordstyreren) er NA-medlemmet som 

veileder tilfriskningsmøtet i henhold til møteformatet. 
Møtelederen, ofte en ny person hver uke eller måned, set-
ter gjerne tonen for resten av møtet. Noen grupper invi-
terer medlemmer fra andre grupper til å lede sine møter. 
Lederens tone hjelper til med å etablere en positiv stem-
ning av tilfriskning. Dette kan innebære å holde ro og 
orden på møtet. Vennlighet og ro vil langt på vei opprett-
holde en atmosfære av tilfriskning. En møteleder som kan 
være både kjærlig og fast kan holde møtet fokusert på å 
bringe budskapet om tilfriskning. 

Gruppeservicerepresentant (GSR)
GSR-en representerer gruppen på områdemøter. Denne 

betrodde tjeneren bør gå på områdemøtet regelmessig for 
å rapportere om gruppens status, inkludert vanskeligheter 
og suksesser som gruppen opplever. Dette hjelper grup-
pen til å utvikle gjensidig støtte med andre NA-grupper i 
området. GSR-en er gruppens bindeledd til resten av servi-
cestrukturen, og bringer ideer og saker fra gruppen til den 
lokale servicestrukturen og hjelper til med å holde gruppen 
informert om saker på område-, regions- og verdensnivå. 
GSR-en bærer gruppens stemme til NA som helhet.

Veiledning og kontinuitet – 
varaverv

Grupper roterer vanligvis betrodde serviceverv regel-
messig for å holde gruppen frisk og pulserende. Betrodde 
tjenere går gjerne til andre verv eller andre nivåer av ser-
vice når deres periode er over. Vararepresentant for disse 
vervene hjelper medlemmene til å lære rollene før de tar 
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på seg ansvar. Vararepresentanten arbeider sammen med 
vervinnehaver for å forstå vervet bedre. De møter også 
opp på vegne av vervinnehaver når denne ikke kan stille. 
Dette hjelper gruppen til å utvikle lederskap hos medlem-
mer som kanskje ellers ikke ville ha påtatt seg serviceverv 
og gjør det mulig for medlemmer å lære om vervet på 
forhånd.

Ettersom våre medlemmer vokser, 
så vokser også gruppen

NA-gruppen er ansvarlig for å opprettholde NA-møtet, 
som er en av frontlinjene i våre anstrengelser for å bringe 
budskapet til den rusavhengige som fortsatt lider. Å være 
medlem og å gjøre service i en gruppe er viktige roller 
for veksten og stabiliteten i Anonyme Narkomane som 
helhet. Når vi forplikter oss overfor vår gruppe tar vi på 
oss personlig ansvar for NAs hovedformål. Nykommeren 
vi ønsker velkommen til NA i dag kan gå ut å hjelpe utal-
lige andre rusavhengige. Vi bærer et budskap og hjelper 
rusavhengige til å finne et hjem i NA, og vår service når 
mye lengre enn vi kan forestille oss. Ettersom vi tjener og 
vokser sammen, begynner vi å få en hjemmefølelse på mø-
tene. Denne følelsen kan være tiltrekningen som bringer 
nykommere tilbake.

Oversettelse av service materiale godkjent 
av World Board.

Service brosjyrer bør brukes av medlemmer, 
grupper og service komiteer som en ressurs, 
hellere enn å bli lest opp på et NA møte.
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