Det ønskes velkommen til møte for Område Øst Konvent komité-møte(OØKNA XXIV)
nr 7.
Neste konventmøte vil bli avholdt torsdag 25.04.19 kl. 19.00-21.00. Møtested vil foregå hos
sinnsro i kjelleren sine lokaler på Louises gate 30, 0169 Oslo. Merk at det er tilfriskningsmøte
her fra 17:30 til 19:00 så de som ikke skal på det må stå utenfor å vente til døra blir lukket
opp(ca 19:00) så vi ikke forstyrrer møtet.
Presentasjonsrunde
Tradisjoner og konsepter leses.
Opplesing av forrige møterefferat.
Godkjenning av dagsorden.
Følgende saker vil være på dagsorden:
Godkjenning av dagsorden - Rapportering fra hoved- og underkomité(r).

Sak 1 - Valg:
Hovedstyret og lederverv i underkomiteer er følgende:
1. Hovedstyre
Ingen
2. Underkomitéledere
Underholdning
Opptak
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
Videre kan spørsmål en ikke finner svaret på her stilles på epost adressen:
konventleder@naoosk.org

Sak 2
Stille til valg og delta i komiteen via skype/facetime.
Sak 3
Teaser
Sak 4
Facebook side for promotering av konventet.
- Skal ikke være noen diskusjonsside og noen må ta ansvar for at dette blir en
hyggelig(tiltrekkende heller fremhevende) arena der folk kan få informasjon og stille
relevante spørsmål.
- Klare tydelige og enkle kjøreregler før gruppen opprettes. Speile til andre sider.
- Gruppen gjøres hemmelig slik at anonymiteten blir overholdt slik som for de fleste
andre NA relaterte grupper.

Sak 5
Hvorfor har noen kjønnsbaserte underkomiteer.
Sak 6
Hvordan tar vi imot nykommeren.

Eventuelt
Tid og sted for neste møte.
Opplesning av referat.
Sinnsrobønn

MERK: Under avstemning av saker er det simpelt flertall som gjelder dersom vi ikke har konsensus.
Bare komiteens medlemmer har stemme- og talerett - unntaket er leder som kun stemmer ved liketalls
stemmer. Talerett kan gis til medlemmer som ikke har stemmerett i relevante saker.
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