
Rapport		januar	2018	
Regionskonvent	komité	2018	
	
Avholdte	komitemøter:	4	
Neste	komitemøte	er	6mars,	1mai,	7	august,	4	september	så	hver	første	tirsdag	i	mnd.	Om	
behov.			
	
	
Rapporter	fra	underkomiteer:	
Alle	har	jobbet	med	underkomiteer	har	jobbet	med	budsjettet.	
	
Registrering:		
Det vi har å rapportere fra sist møte er at vi har funnet 2 fra øst, 2 fra vest, 1 fra nord, og en 
fra sør. Har sjekket priser på forskjellige trykkerier, og foreløpig valgt et alternativ. 
	
Salg:		
Har laget en plan på hvilke produkter som skal bestilles inn, og har sjekker ut priser. Har 
dialog med kunst og design ifht. Plassering av logo.  
	
Underholdning:		
Jobber med ideer, og skal etterhvert ta kontakt med noen aktuelle som har noen talenter vi 
kunne tenke oss at kan bidra. Viktig at de som skal levere lyd og lys er tilgjengelige ved 
behov, og at utstyret er forsikret.  
	
Innkvartering:	
Har valgt og ha komitemøter digitalt, på denne måten kan medlemmene delta så lenge de har 
nett tilgang. Det er viktig for komiteen og ha det gøy når de gjør service. Komiteen mangler 
sekretær (1års rusfri tid). Og et rekruteringsverv. Komiteen planlegger og ha en arbeidsleder 
(1års rusfri tid) fra hvert område. Som kan verve 5 stk. hver. Som kan gjøre service på 
konventet.  
Høres dette interessant ut så ta kontakt med meg eller nestleder. Ta kontakt om noen er 
intriset, så vil det bli videreformidlet.  
 
	
Informasjon:		
Vi har per idag, 7 medlemmer fordelt på 4 områder. ennå medlemmer i -sør og -nord. Har kun 
hatt telefonisk og elektronisk kontakt. Venter på klarsignal så informasjonsarbeidet kan 
begynne. Mangler Alle er godt informert om oppgavene som venter. Alle har tidligere 
erfaring med service av denne art og de kjenner NA strukturen godt. Vi venter egentlig bare 
på godkjenning av logo og kontrakt med lokasjon/skole så vi kan gå i gang med 
informasjonsarbeidet. Dette vil i første rekke bestå av å sende ut flyere, opprette en gruppe i 
sosiale medier og poste en teaser-video. Forslag er å oversette teksten og budskapet i video til 
engelsk. Sende engelske flyere til NAWS og via delegat til EDM. Informasjon ønsker bistå i 
utformingen av flyer, da flere i komiteen har erfaring med dette fra tidligere.  

	
	



Kunst	&	design:		
Har	bestemt	design	og	er	i	gang	med	flyeren,	regner	med	den	er	klar	føre	regionsmøte.	
	
Program:		
Holder møter på skype. Vi er godt i gang med å få programmet på plass-vi har bestemt antall 
møter under treffet samt tidspunkter men skal forhøre oss med Underholdning komiteen og 
Mat og kafe slik at møtene er i samsvar med det som skjer der. Vi har sendt forespørsel til en 
amerikansk mannlig hovedspeaker lørdagen og har bestemt at vi skal ha norsk kvinnelig 
speaker på søndag. Åpnings speaket skal bestå av et panel 4-6 stk med forskjellig rusfri tid 
som bl.a skal fortelle om Na`s historie/utvikling i Norge.  
	
Vedlikehold:	
Har	samlet	endel	villige	til	og	være	med	og	bidra	under	konventet.	
	
Mat	og	kafe:	
Kafèkomitè`n består pr dags dato av 6 medlemmer inkludert leder og nestleder. Vi har ikke 
fått samlet oss fysisk, men leder og nestleder har hatt et lengre telefonmøte der vi drøftet div 
tanker, idèer og erfaringer fra andre arrangementer. Grunnet div. omstendigheter får vi ikke 
hatt noe møte før i Desember, men kommer sterkt på banen fra og med da. Vi har absolutt et 
behov for å se på kjøkken/kantine, for å vurdere litt ulike muligheter rundt matlaging.             

	
Hovedkomite:	(Leder,	nestleder,	kasserer,	vara	kasserer,	sekretær,	vara	sekretær):	
Leder	og	nestleder	og	vara	kasserer	har	jobbet	med	å	sette	sammen	budsjettet.	Har	ellers	
kontakt	med	underkomiteledere.	
	
Leder	har	snakket	med	en	som	er	villig	til	å	sitte	som	kasserer	om	det	ikke	melder	seg	andre.	
Og	en	har	melt	interesse	for	opptak.	Leder	tar	kontakt	med	de	aktuelle	personene	og	
informerer	om	neste	komitemøte,	og	at	de	kan	delta	på	skype	om	de	ønsker	stille	til	valg.	
	
Ledige	verv:	

• Leder	for	opptak	
• Kasserer	
• Vara	kasserer	

	
Saker:		

• Blitt	enige	om	at	det	ikke	er	bheov	for	møter	hver	mnd.	Og	at	det	kan	evt.	Innkalles	til	
møte	om	det	er	behov	for	noe	imellom	det	vi	har	bestemt	nå.	Se	på	toppen	av	
rapporten	på	datoer.	

• Skal	de	som	kommer	og	selger	NA	effekter	ha	noen	restriksjoner,	ifht.	Dager	de	kan	
selge,	åpningstid?	
	

	
Neste	konventkomitèmøte:	6.	Mars	18:30	på	skype	eller	møtelokalet	i	Horten	
	
	
I	kjærlig	tjeneste	
Leder	for	regionskonventet	2018.	


