
 

 
 

 
 
 
 
Møtereferat for konventkomiteen i Oslo Øst Service Komitè 
(OØKNA XXIV) 10.01.19 
 
 
1. Åpning: 
  
Møte ble åpnet med en stille stund for refleksjon over vårt engasjement, hvem vi tjener og hvorfor. 
 
Presentasjonsrunde 
 
Leste de 12 tradisjoner og 12 konsepter 
 
2. Lese og godkjenne møtereferat og dagsorden:  
 
Dagsorden ble lest opp og godkjent. 
 
 
3. Underkomitèrapporter (mål og framdrift for hver komitè): 
 
Informasjonskomiteen: Har hatt første møte. Nestleder i konventkomiteen var deltakende på deler av 
dette møte. For tiden er det to medlemmer i komiteen. Komiteleder er opptatt av å gjøre informasjonen 
så enkelt som mulig og har i den forbindelse funnet ut at informasjon gjennom papirer og konvolutter 
ikke er hensiktsmessig. Det vil være tilstrekkelig å legge informasjonen om konventet på de aktuelle 
websidene slik at det når ut til både det nasjonale og internasjonale NA-felleskapet.   
Neste steg i fremdriftsplanen vil være å legge ut flyer og logo. Logoen er fortsatt under behandling hos 
kunst og design-komiteen. Målet er å få sendt ut informasjon i så god tid som mulig før konventstart. 
Når det gjelder økonomiske midler til materiell opplyser komiteleder om at så lenge de kan sørge for 
nok plakater så er det ikke så mye penger de trenger. Informasjonskomiteen fikk innvilget 1000kr til 
dette formålet på forrige konventmøte.  
 
 
Matkomiteen: Komitèleder opplyser om at det kommer smaksprøve av Chili Cin Carne-retten til 
våren. Dette vil være en matrett som er vegetarisk. Komitèleder legger vekt på at en vegetarisk rett vil 
kunne inkludere flest medlemmer. Videre har det vært kommunisert med kafekomiteen om deres 
samarbeid. De er trygge på at samarbeidet vil gå bra så lenge hver tar sin del. Matkomiteen har ennå 
ingen faste medlemmer men matkomiteleder opplyser om at det er flere som har sagt at de skal være 
med. Det vil også bli et komitemøte i nærmeste fremtid. 
 
 
Programkomiteen: Komiteen er nå oppe i 4 medlemmer som tilsvarer 1 nytt medlem siden sist 
konventmøte. Komiteen har ikke hatt møte siden sist. Etter at utvelgelse av navn på konvent ble 
foretatt har programkomiteen ikke hatt behov for et nytt møte. Komitemedlemmene har likevel vært i 
dialog med plan om et møte tidlig i 2019. Et av de neste stegene i fremdriftsplanen er oppsett av 
speakere, men det er ennå for tidlig å begynne å kontakte potensielle speakere ettersom det fortsatt er 9  
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
måneder igjen til konventet. Komiteleder er ikke sikker på hvilken nasjonalitet speakeren skal ha 
denne gangen men opplyser om at det ikke absolutt må være en amerikaner. Det kan like gjerne være 
en svenske. 
Ingen ny oppdatering om budsjettet.  
 
 
Kunst og designkomiteen: Er i god gang med utforming av logo og regner med å ha to utkast klare i 
nærmeste fremtid. Komiteen er usikre angående oppsett av budsjett. De foreslår å ta økonomiske tiltak 
ved å lage nøytrale bannere som kan brukes om og om igjen. 
 
Kafekomiteen: ikke til stede 
 
Innkvarteringskomiteen: ikke til stede (Fratredt fra vervet) 
 
 
4. Hovedkomiteens rapporter: 
 
Nestleder: Har vært på informasjonskomitemøte. Har jevnlig kontakt med leder. Det neste vil være å 
lage fremdriftsplanen i en datavennlig utgave. Planen er å gjøre dette på kommende tirsdag. Har ellers 
hatt kontakt med Kunst - og designkomiteen om ulike spørsmål. 
 
Sekretær: Har siden sist møte skrevet referat. Lærer mye om hvordan det skriftlige innholdet kan 
utformes på best mulig måte. Kommunisert med leder når det gjelder gjennomgang og godkjenning av 
referatet. 
 
Leder: Har kommunisert med leder av innkvarteringskomiteen som på grunn av personlige forhold 
valgte å fratre vervet. Har videre vært i kontakt med kasserer i området og fått registrert disponentene 
til de økonomiske midlene tilhørende konventkomiteen. Det nå tre personer som disponerer kontoen 
som inneholder en buffer på 40 000kr. Leder har ellers hatt løpende kontakt med nesteleder om ren- 
skriving av fremdriftsplanen som ble nedfelt i det gruppearbeidet som ble utført forrige konventmøte 
og kasserer om budsjettet som skal til godkjenning på neste konventkomitemøte. 
 
Kasserer: Ikke tilstede 
 
 
DAGSORDEN 10.01.2019 
 
 
5. Valg av hovedstyret og lederverv i underkomiteer: 
 
1. Hovedstyre  
 
Varakasserer – en kandidat 
 
Kandidaten gjennomgikk vanlig prosedyre for innvelgelse og ble valgt inn gjennom konsensus. 
 
 
2. Underkomitéledere  
 
Underholdning – ingen kandidater 



 

 
 

 
 
 
Registrering – ingen kandidater 
 
Salg – ingen kandidater – Leder opplyser om en mulig kandidat som ikke vil ha mulighet til å delta på 
konventmøtene men som vil kunne avgi rapporter eksternt. Leder stilte også spørsmål om kandidaten 
kunne velges inn gjennom telefonisk kontakt. Leder vil bringe dette inn som en sak på neste møte.  
 
Opptak – ingen kandidater 
 
Innkvartering – ingen kandidater  
 
Det oppfordres til å lese om vervene før en stiller til valg ved å gå inn på følgende link: 
https://nanorge.org/wp/wp-content/uploads/2015/06/Rettningslinjer-Konventkomiteen.pdf 
 
MERK: Under avstemning av saker er det simpelt flertall som gjelder. Første møte frem til komiteen 
er satt har alle stemmerett – unntaket er leder som kun stemmer ved liketalls stemmer. Etter at 
komiteen er satt er det kun medlemmer med verv i komiteen som står til valg over som vil ha 
stemmerett. Talerett kan gis til medlemmer som ikke har stemmerett. 
 
 
5.1 Øvrige saker 
 
5.1.1 Logo  
 
Valg av logo blir utsatt til neste møte da arbeidet med ikke er ferdiggjort av kunst- og designkomiteen. 
Kunst- og design har som mål å ferdigstille to logoer til  
 
 
5.1.2 Budsjett 
 
Konventkomiteen må levere budsjett senest 06.02.19 til Området. Leder ønsker et mer detaljert 
budsjett enn hva som har foreligget tidligere. Dersom budsjettet i for stor grad er overordnet, vil det 
kunne oppstå usikkerhet hos GSRene i område som i verste fall ikke vil vite hva de stemmer over når 
budsjettet skal opp til godkjenning. Men et visst overordnet nivå må det likevel være. Leder 
oppfordrer til å bruke fjorårets budsjett for å speile det mot hvordan underkomiteene tenker seg at 
oppsettet vil se ut nå, og da med den noe mer detaljerte utformingen. 
 
For øvrig oppfordres til å prøve å gjøre budsjettet så likt som mulig som foregående år og  
lage det realistisk, slik at neste års komitè får gode forutsetninger å bygge på. 
  
Når det gjelder kilometergodtgjørelsen så er framgangsmåten å føre opp antall kilometer pluss 
eventuelle bompenger og deretter sende dokumentasjonen til kasserer.  
 
Det setter en frist på 14 dager for innlevering av budsjett. Torsdag 24. januar vil dermed være deadline 
for innlevering av budsjettet.  
 
Til opplysning så er det 5 konventkomitémøter igjen før sommeren + 6 møter etter. Totalt utgjør dette 
11 møter for konventet. 
 
 
6. Nye saker og eventuelt 
 



 

 
 

 
 
 
Ingen nye saker. Heller fremkom det ingen saker under eventuelt. 
 
 
 
 
Saken om Logo tas opp til neste møte. 
 
For øvrig oppfordres til å melde inn saker fortløpende til Leder. E-post: leder.konvent@naoosk.org 
 
 
7. Tid og sted for neste møte 
 
Neste konventmøte vil bli avholdt 21.02.19 kl. 19.00-21.00. Møtested er i lokalene til Sinnsro i 
kjeller’n. Merk at det er tilfriskningsmøte her fra 17:30 for den føler kallet for et møte i forkant. Om 
deltakerne til konventmøte ikke skal på tilfriskningsmøte er det viktig at du/dere venter utenfor lokale 
til møtet er avsluttet. 
 
8. Opplesning av referat.  
 
9. Sinnsrobønn 
 
 
 
 
 
 
 


