
 

 

 

European Delegates Meeting Agenda 

July 18th – July 21st Zurich 

 

Thursday 18th 

 

9.00 - 9.30  Welcome and orientation session for new Delegates & ADs (Hosted by 

SC Chair & FDC Chair) 

 

9.30 – 11.00   Opening of meeting & welcoming of participants (members & guests) 

 

• Readings (Concepts, Just for Today) 

• Sharing non-English-speaking member 

• Sharing experienced member 

Housekeeping & other information 

 

Approval of minutes (godkjenning av referat fra forrige EDM): Ja.  

Approval of agenda (godkjenning av agendaen for dette EDM): Ja.  

 

Steering Committee report: 

Presenterer forslag til retningslinjer for hvordan man kan få økonomisk støtte (founding 

guidelines). Det er blitt brukt mye tid I SC på å håndtere ønsker fra Regioner for økonomsik 

støtte som kommer til SC I siste liten. Det har vært mye å gå igjennom for SC når det gjelder 

priser på fly, hotel, antall døgn som det er blitt søkt støtte om etc. som viser seg å være 

høye kostnader. Kostnadene er unødvendig høye siden det er søkt om støtte I siste liten, 

fremfor at det er planlagt god tid I forveien.  



Det har også vært kontakt mellom sonene for å opprettholde en god kontakt og samarbeid 

(webinar, skype, telefon, mail etc).  

Det er blitt utarbeidet et forslag til et tilegg til EDM News. Dette tilegget er en blogg hvor 

man kan legge inn kommentarer.  Linken er: http://news.news. edmna.org  

Det er blitt laget en IP om unge rusavhengige I tilfriskning av arbeidsgruppen “Young addict 

in recovery” som er knyttet til FD. Denne IP er fremdeles ikke godkjent av EDM (skal gjøres 

siden YAIR er en arbeidsgruppen under EDM via FD):. Etter godkjenning fra EDM skal den 

også godkjennes av NAWS. Vi får utdelt IP for å se på den å komme med kommentarer og 

innspill før den eventuelt godkjennes. Dette skal gjøres på fredag.  

Det er ikke kommet inn bud på ECCNA for sommeren 2020. Dette har ikke skjedd før så det 

er helt nytt for EDM. Hvis det ikke er noen bud – så blir det ingen ECCNA: Det er et vindu 

som fortsatt er åpent, det innebærer at hvis det under dette EDM kommer frem at en 

region vil legge inn et bud, så er det et 8 ukers vindu for en region etter EDM I Sveits å legge 

inn et bud elektronisk. Det er mulig å legge inn et bud på EDM sommeren 2020 selv om det 

ikke blir et ECCNA: Det er samme guidelines for det som for et vinter EDM. Vi har et bud på 

ECCNA I 2021. Hva tenker delegatene?  

- Det er meninger fra delegatene om at det er for kort tid til å arranger et ECCNA.  

- Forslag: Kan ECCNA heller være annet hvert år? 

- Foslag: Kanskje to regioner som er nær hverandre gå sammen kan legge inn bud på 

ECCNA? 

- Forslag: Er det noen nærliggende events som er planglagt som heller kan gjøre det til 

et ECCNA?  

- Delegaten fra Tyrkia vil høre med sin region om de heller skal arranger et ECCNA I 

stedenfor sitt eget NA convent I 2020.  

Vedtak: Mulighet for delegatene til å snakke med regionene sine innen søndag om de vil gå 

for å legge inn et bud. Saken vil bli plukket opp igjen på søndag. 

 

NAWS Report 

Becky: Det er to board medlemmer her I dag.  Vi går igjennom NAWS News. Før neste EDM 

er det viktige deadlines for CAR. NAWS ønsker at alle regioner sender inn en rapport 

uavhengig om man kan delta på WSC eller ikke. NAWS vil at alle skal få info om din region. 

Utarbeidelsen av FIPT er snart ferdig og vil bli presentert I neste NAWS News. Alle som vil si 

noe rundt FIPT kan gjøre det (se NAWS News for mer detaljer).  

Resultatet av undersøkelsen som NA medlemmer har svart på I Europa 2018 

- Norge er blant topp 7 land I Europa som svarte på undersøkelsen.  

- 56 prosent er ansatt I 100 prosent stilling 

- 85 prosent har sponsor 

- 52 prosent sponser andre 

- 66 prosent gjør tjeneste ved møter 



- 87 prosent går ukentlig på møter, 8 prosent går måndlig og 5 prosent går årlig 

- 1, 5 møter ukentlig 

- 39 prosent sier at de også går I andre fellesskap 

- 26 prosent sier at de har familie som også går I fellesskapet 

- 8,86 år gjennomsnitt rusfri tid 

- 46 prosent har hatt tilbakefall siden de begynte I NA 

- 43 prosent ble påvirket gjennom behandlingssteder til å gå på møter 

- Identfikasjon er den viktigste faktoren for å bli I NA 

- 49 prosent sier at det første møte var viktig for å bli I NA 

- 40 prosent tar foreskrevet medisiner. Mentale utfordringer er 41 prosent årsaken til 

dette. 16 prosent tar medisiner for kroniske sykdommer.  

- Det er jevnt over høy present på forberdring av livskvalitet på alle områder I livet 

- 1 prosent er under 20 år. 12 prosent er mellom 21-30 år. 30 prosent er mellom 31- 

40 år. 29 prosent er mellom 41-50 år. 22 prosent er mellom 51-60 år. 7 prosent er 

over 60 år. Flere unge kommer til NA I Europa. Becky understreker at det er viktig å 

sjekke ut med de unge hva de trenger og ønsker I NA fremfor å bestemme for dem. 

Det er også viktig å ta med de unge I NA service.  

 

Jane I NAWS jobber med å utarbeide undersøkelesen og kan kontaktes hvis det er noen 

innspill.   

Litteratur: NAWS har gjort en avtale med en ekstern aktør som skal trykke litteraturen 

fremover slik at det blir bedre kvalitet og fortgang I publiseringen. Det er samme aktør som 

har gjort de engelske pampflettene I over 30 år.  

 

Friday 19th 

FD (Fellesskapsutviklings komite rapport) 

ESL (Europeisk læredager) 2019: Over 200 deltakere. Ny record. 28 medlemmer som ble 

støttet økonomisk. Det var 32 regioner tilstede. Det ble avholdt 15 workshop. Det var 3 

speaker møter og det var fest og countdown. NAWS og Worldboard var med og deltok med 

å holde fire workshop under ESL. Det var en god miks av nye og erfarne medlemmer. 

Eventet holdt budsjettet som var på 10 000 Euro. Det var mye spirit of unity og kjærlighet I 

rommene.  

I forkant av ESL var det mye tid som gikk til planlegging av arrangementet fra FD komiteen 

og regionen Tjekkoslovakia som var vertskap for arrangementet gjorde en fantastisk job. 

Lokalene var gode og vertskapet var veldig bra. Vel gjennomført arrangement med masse 

engasjement.  

Kostnaden for arrangementet var på totalt 9855 Euro. Inntektene på 1800 Eeuro  var fra 

registreringen. Støtte til medlemmers deltakelse var på 4352 Euro, leie av lokalene var på 

5169 Euro og kostnader til kafeen var på 334 Euro.  



Det opplevdes å være en negativ “holdning” fra de som leide ut lokalene I utgangspunktet 

som gjorde det utfordrende. Det var ikke tilltatt å ta med seg noe inn I kafeen, noe som var 

en utfordring. Det var ingen fleksibilitet fra de som leide ut lokalene. Det var heller ikke 

aktuelt alternative å ta med seg eget teknologisk utstyr da de hadde en betalingspolici på 

dette også som ikke gjorde det økonomisk hensiktsmessig. Et lokalt medlem gjorde mye av 

arbeidet alene. Språkproblemer skapte noen probelmer ved hostelet, men takket være hjelp 

fra locale medlermemmer så ordnet det seg. Det utviklet seg en god relasjon underveis til de 

som leide ut stedet.   

Skal man endre prosessen med å legge inn bud på ESL?  

Det marokkanske fellesskapet har fått en ny kontaktperson fra et møte I Cassablanca, noe 

som er bra.  

Det har ikke vært noen task team oppdrag mellom vinter og sommer EDM pga ESL. Task 

team tur til Estonia er planlagt å være I oktober 2019.  

I flyktningsleirene I Hellas er det lite som skjer av utvikling. Det går veldig sakte pga 

myndighetene.  

Regional undersøkelse er gjennomført av PR arbeidsgruppen og FD. 24 av 28 regioner har 

svart på undersøkelsen og det er bra. Det hjelper PR til å gjøre et bedre arbeid for 

regionene.  

Undersøkelsen er en skanning av hva som skjer I regionene og hva behovene era v FD. Et 

ønske kom frem I undersøkelsen er at de regionene som har en FD regional komitee har mer 

kontakt med hverandre.  

Mange regioner har en regional H&I komite.  

Forslag fra FD om å gjøre endringer I regningslinjene I forbindelse med ESL (at det ikke 

legges inn bud, men er faste lokaliseringer:  

- Diskusjon: 

- Fordeler og ulemper med å ha ESL I to faste regioner som roterer som ligger sentralt 

I Europa fremfor at det legges inn bud på ESL. ESL holdes hvert annet år. Det vil da 

være delegatene som tar beslutningen, men FD har dialog og gjør jobben sammen 

med regioner som er aktuelle. Det vil gjøre det mer kostnadseffektivt, forutsigbart, 

mer tilgjengelig for en større masse medlemmer, og det vil fortsatt være muligheter 

for regioner som ønsker et event for å utvikle sitt fellesskap å legge inn bud på å 

avholde vinter EDM.  

-  

- FD vil hjelpe til med å koordinere alt som høres til ved å arrangere et slikt event.  

Vedtak: Konsensus om å gjøre denne endringen ☺  

 

 



EDM News: Teamet som jobber med å utvikle dette er delgater fra Portugal og Ukraina 

sammen med en I FD komiteen.  Det jobbes med å utvikle siden. Grunnen til det er at EDM 

News skal kunne brukes av medlemmer slik at de kan se hva som skjer I EDM og hele veien 

bli oppdatert på fellesskapsutviklingen og ting som skjer. Man ønsker at det skal være en 

levende side hvor man kan legge inn kommentarer på hjemmesiden på nettet. Det er den 

tiden vi lever I og er veien fremover. Dette er nytt. Man ønsker å være I prosess med å 

bevege seg fremover I takt med tiden ved å gjøre dette til en levende webside. Her vil man 

finne videoer, informasjon om nylige avholdte akriviteter, fremtidige aktiviteteter etc og det 

skal være lett å navigere seg dit man vil på denne siden. EDM News nye endringer til å være 

en online webside er ikke offesielt tilgjengelig pr nå.  Disse nye endringene skal godkjennes 

av delegeatene under EDM.  

Kommentarer:  

UK – liker virkelig disse endringene. Det som er bekymringen er all den tiden det vil ta å 

håndtere det. Det vil kreve mye tid og arbeid å vedlikeholde en slik side og vi må være sikre 

på at vi har disse resurssene.  

Svar: Det var mye mer tid som gikk til å oppdatere en PDF versjon. Det er faktisk ikke så 

vanskelig å vedlikeholde en slik side. Vi tror det er mulig. FD holder tak I dette og de har 

frivillige fra degegatene som også hjelper til. Vi er I 2019 og folk leser ikke så mye info på en 

web side, men bruker online sider og sosiale medier for å få informasjon. Alle kan 

kommentere det som ligger der, men ikke alle kan poste ting på siden. Det er det FD som 

gjør.  

Tjekkoslovakia: Liker virkelig siden! Dette er fremtiden! Men hvordan håndtere alle 

kommentarene?  

Svar: Kommentarene vil bli gått igjennom og de som bryter med tradisjonene vil ikke bli lagt 

ut på siden. Dette gjør det mulig å moderere siden. Det er noen som godkjenner alle 

kommentarene før de legges ut.  

Egypt: Viktig å ha noen fra PR som emed på dette siden denne online siden også vil bli 

besøkt av ikke rusavhengige.  

Svar: Vi vil at også offentligheten kan lese det som ligger der. 

Alle regioner er positive til denne utviklingen selv om det selvsagt også er noen bekymringer 

som det er blitt snakket om.   

Aonymiteten blir ivaretatt siden det som kommer av kommentarer blir godkjent før det 

legges ut – og navnet til den som kommenterer blir ikke lagt ut.  

Forslag: Vi åpner denne siden og gjør en evaluering under vinter EDM.  

Vedtak: Konsensus om å gå for dette ☺  

 

 



Work Group Reports: 

Young Addicts in Recovery 

- Det lages en e-bok med fortellinger fortalt av unge rusavhengige. Målet er at boken 

skal bli klar for godkjenning av EDM I 2020.  

- Hadde en 30 min presentasjon under ESL dagene I Praha 

- Det er et YAIR Skype møte som gjennomføres regelmessig som alle unge kan delta på 

-  

- Det er lage et utkast til en IP #Hvordan starte et ung avhengig” møte 

- Det er en dialog med Iran selv om det er utfordrende språkmessig. De har mange 

unge rusavhengige I sitt fellesskap 

- Har holdt møte under ECCNA I Zurich og workshop som var vel gjennomført 

- Har focus på å få unge rusavhengige inn I service 

 

Update ECCNA guidelines/ for Theft of money 

- Arbeidsgruppen hadde mye focus på hvordan unngå at penger forsvinner. Bør det 

være mer focus på hva gjør vi når dette skjer? For det vil alltid være en risiko. Irland 

har en forsikring for dette. Skal dette politianmeldes? Mye som var uklart rundt 

dette temaet….. 

 

Vedtak: Dette jobbes videre med til vinter EDM før det tas en beslutning.  

 

EDM Guidelines for adding new regions 

Arbeidsgruppen så mot andre soner sine guidelines. Asia Pacific Forum var den som var 

mest hensiktsmessig for EDM. Flere ting fra denne guidelines ble adoptert. Vi går igjennom 

guidelines med de nye endringene. Det blir uttrykt skepsis vedrørende bruk av ordet 

“europeiske grenser”, men det blir samtidig påpekt at det også åpner opp for søknader fra 

regioner som gjennom begrepet “praktisk linket til” som åpner opp for regioner utenfor 

Europa hvis det er hensitksmessig av praktiske årsaker.  Andre begreper og setninger blir 

også tatt tak I underveis og endret. Feks begrepet “bør” fremfor “må”. Det kommer også 

meninger om at vi må passe oss for å ikke bli for detaljerte slik at vi mister det store bildet 

og hele hensikten med å ha en arbeidsgruppe, samt heniskten med å ha en guideline. En 

guideline er akkurat det den er; en guideline – ikke fastsatte regler. Mye tid ble brukt på 

dette arbeidet.  

Vedtak: Endringene ble godkjent ☺  

 

 

 



Media Coordinator Report 

Det trengs å legges til noe for å øke sikkerheten på websiden. Dette vil gjøre at budsjettet vil 

øke noe. Ingen sender informasjon til web om hendelser et cog dette ønskes fra komiteen. 

Send inn! ☺  

 

Saturday 20th 

 

Session by EDM Zonal Delegates 

Takker for tillitten til å gjøre tjenesten som er ny, men som samtidig har mye likt med 

delegate rollen for regionene. Sone delegatene viser frem en tidsplan på zoom møter som 

er tenkt å avholdes hver mnd, hvor det er focus på ulike temaer osm handler om å forbrede 

seg frem mot WSC .  

De arrangerer en workshop hvor vi blir delt inn I mindre grupper hvor vi diskuterer ulike 

alternativer for hvem som skal delta på disse zoom møtene. Deretter samles vi og fremfører 

hva gruppene har kommet med.  

Tre spørsmål ble diskutert I fellesskap og det vktigste var om zone delegatene skulle 

representere de unseated regions eller om de skulle representere EDM som helhet – selv 

om flere regioner I EDM har egen stemme under WSC. Ble gode diskusjoner. 

Kontaktinformasjonen om NA medlemmet som nomineres fra regionen til å delta sammen 

med delegatene på zoom møtene må sendes til sone delegatene.  

Vedtak: Konsensus om fem punkter som ble foreslått etter avholdt workshop.  

 

Info om FD arbeid I Flyktningsleirene I Hellas:  

Hjelpen som gjøres av fellesskapet I Hellas trenger støtte økonomisk og hjelp av EDM 

(aktiviteten ligger under FD EDM). FD informer om at det er en delt oppfatning innen det 

greske fellesskapet om dette prosjektet. Delegaten fra Hellas klargjør at dette ikke er et 

økonomisk spørsmål, men et ønske fra et område om en feedback fra EDM på at det er et 

EDM prosjekt.  

Kasserer svarer at det er rart at delegaten kommer med en forspørsel fra et område I Hellas 

og ikke fra hele regionen. Det blir forvirrende. Delegaten får en tilbakemelding på at det er 

viktig å ikke blande roller og at det er veldig viktig at fellesskapet I Hellas snakker med en 

stemme. Delegaten fra Irland sier at dette er et prosjekt som har fått støtte fra EDM 

tidligere og at FD skal jobbe sammen med det greske locale fellesskapets PI komitee for å få 

dette til.  FD informerer om at det greske fellesskapet må ordne opp I sine interne 

uenigheter først. FD har prøvd å hjelpe dem med dette, men det som ble bestemt I dette 

felles skypemøte med det greske fellesskapet og FD ble ikke satt ut I handling. EDM er 



avhengig av det greske fellesskapet for at det skal gjøres en jobb med dette prosjektet. FD 

har dette fortsatt på sin aktivitetsliste.  

 

EDM PR:  

Komiteen går igjennom to planlagte internasjonale avhengighets-konferanser hvor det er 

profesjonelle fra mange land tilstede. NA ønsker å være representert der og NAWS som har 

disse konferansene på sin planlagte aktivitetes liste – ønsker at EDM skal ta mer ansvar for 

konferansene som holdes I Europa. Dette vil sparer kostnader som kommer fra NA sine 

midler, samt at PR I Europa er mye erfaring og villighet for å kunne gjennomføre dette PR 

arbeidet. Hvis vi skal gjøre dette så innebærer det en økning I budsjettet til PR komiteen I 

EDM. Ved å delta på konferansen I Lisboa vil det koste totalt ca 2240 euro ekstra I 

budsjettet. Egypt er ikke imot dette, men lurer på om det vil påvirke andre aktiviteter I EDM 

og pengeflyten I fremtiden. Kasserer svarer at at PR komiteen fortsatt vil være innenfor den 

pengesummen som er “ringfenced” I budsjettet.  

Vedtak: Konsensus om at EDM PR deltar på disse to konferansene ☺  

  

Winter EDM 2020 report 

Vinter EDM avholdes I Istanbul I Tyrkia. 19-23 februar. Dobbeltrom koster 75 euro pr natt 

for rommet inkludert vat og frokost. Vi kontakter hotellet selv for å bastille rom. Vi får en 

kode vi sender I denne forbindelsen. Linken til hotellet er:  http://www.Grandhalic.com/en/ 

EDM sender ut en mail med info om hvordan bestillte hotellrom ☺ Husk vinterklær og 

badetøy ☺  

Departure to ECCNA 

 

 

Sunday 21th 

 

Bud for ECCNA 2020 

Ingen bud var sendt inn til EDM I utgangspunktet.  

Israel vil sjekke ut med gruppene I sin region og komme tilbake til EDM med en 

tilbakemelding.   

Egypt har snakket med regionens admin komitee som er positive til det. De trenger også å 

bringe dette ut til gruppene. De trenger tid til oktober med å legge inn et bud. De ønsker å 

ha ECCNA I September.  

http://www.grandhalic.com/en/


Prosessen videre blir som følger: EDM uttrykker stor takknemlighet for at regionene har 

jobbet for å få til dette. EDM adm vil sende ut informasjon om hva som skjer og trenger rask 

respons på mailer som blir sendt. Prosessen med hvordan vi skal stemme på budene vil også 

bli sendt ut på mail. Dette er høyt prioritert av adm.komiteen I EDM.  

 

Bud på ECCNA 2021 

Ukrainia: Feirer 30 år I 2021 og ønsker veldig å holde ECCNA I Kiev 23-25 juli. Det er et sterkt 

lokalt fellesskap som ønsker dette. Har aldri holdt ECCNA tidligere og fellesskapet lokalt vil 

profitere på dette. Totale utgifter er beregnet til 21 065 euro. Utgifter til EDM vil bli på ca 

3000 euro.  

Spania: Samme lokaliseringen fra 2013. Har dato 8-12 september 2021. Mange likheter til 

det som var I 2013. Hovedauditoreriet tar 1520 mennesker. Møterom nr 2 tar 208 personer, 

samt 4 møterom fra 25-250 personer. Lokalene er kostnadsfrie som en del av politikken til 

ideelle organisasjoner I Spania, så alle kan søke om dette. Totale inntekter er regnet til 

108 000euro. Utgifter er beregnet til 64 667 euro. Det er en kopi av regnskapet fra 2013 

med 1700 deltakere. Bra utstyr til oversettelse og veldig god erfaring med dette fra 2013.   

Vedtak: Klar vinner for ECCNA 2021 er Ukrainia ☺  

 

Treasury report 

Hovedinntekten til EDM er fra ECCNA og regionale donasjoner. Forrige år var det tre ganger 

så mye I donasjoner. Norge har ikke donert noe I år. Utgiftene er EDM møtene, FD arbeid og 

ESL. Det er mer inntekter enn utgifter. Det er allerede I år donert 10 000 euro til NAWS, så 

pengeflyten er bra videre I strukturen slik at jobben med å gi budskapet videre gjøres.  

Noen av regionene som får støtte til å reise på EDM sender ikke regionsrapport. Det er ikke 

en selvfølge å få støtte. Det er viktig at regionen sender inn en rapport når det skal tas en 

beslutning om å gi støtte. Hvis det ikke sendes inn rapport fra regionen er det ikke sikkert at 

man får støtte fra EDM. Moldovia sendte en forespørsel om støtte en uke før EDM. 

Forespørselen var veldig uklar og det var for kort tid til å behandle denne. De fikk ikke 

støtte. Før beslutningen var det mange email og korrensponanse og dialog med Modovia og 

Sveits som hoster EDM. Det er klare guidelines for denne prosessen. UK deler sin erfaring 

med at klare tidslinjer I guideline gjør dette lettere og beskytter bade den som søker og de 

som skal jobbe med søknadene I prosessen. 

Spania legger inn forslag om at rapporter skal leveres for at det skal gis støtte og at det skal 

begrunnes hvorfor regionen er I behov av dette. 

Sveits har klart å holde ECCNA uten å be om penger fra EDM og de har også klart å dekke  

utgiftene til EDM møtet selv ☺  

Kasserer ønsker å øremerke 40 700 euro for aktivitetetene totalt I 2020. Penger som er igjen 

etter at aktiviteter blir øremerket for 2020 er ca 21 000 euro.  



 

Forsalg fra kasserer om en oppdatering av guidelines for økonomisk støtte. Det nye er I 

hovedsak at det blir lagt inn I guidelines en timeline og at behovet for støtte må rapporteres 

inn. Endringene gås igjennom og det blir stilt spørsmål og gitt svar.  

Vedtak: Konsensus om endringene. 

 

Forslag fra kasserer om å endre syklusen til januar – januar (vanlig år) siden dette har mange 

fordeler:  

Vedtak: Full konsenus ☺  

 

 

Mini oppdatering om ECCNA 2019 I Sveits:  

Alle festbillettene ble solgt ut. Teltet var en suksess. EDM lokalet har fungert veldig bra. 

Bunker pakken til 49 euro med registreringen ble solgt ut. 1377 registrerte fra 46 land ☺ 

Overskuddet ved 1200 registrerte var kalkulert til 29640 euro I budsjettet. Det ble også mer 

utgifter (ca 22 ooo euro). Det er sikkert at det blir et overskudd etter ECCNA I Sveits. Pr nå 

ligger det på ca 6-7 000 euro og overskuddet vil stige.  

Det er et ønske fra delegatene på hva de økte utgiftene innebærer. Svaret er at det ble mer 

leie av elektronisk utstyr enn beregnet. Mat fikk også mer utgifter siden de hadde 

undervurdert kostnadene, samt salg av effecter. Det vil bli levert en detaljert rapport på 

dette fra komiteen. Det kom over 100 profesjonnelle til konventet og det var en reportasje 

på de locale nyhetene. Det ble gjort mye godt organisert PR arbeid ☺ Det har vært en times 

documenter for en mnd side nom NA på nasjonal TV kanal. Denne videoen har forandret 

mye – NA er mye mer kjent nå enn tidligere I Sveits blant profesjonelle. Det har også vært 

artikler I aviser. Et høyt respektert magasin lagde en artikkel om NA. Det har vært radio 

innslag og innslag på tv I forkant. Det kom også innslag på nasjonal tv fra konventet. 

Budskapet har gått ut til over 1 million pga dette konventet!!!!!!! ☺ ☺  Det ble vist en video 

fra nasjonal tv som var oversatt til engelsk. Denne legges ut på mail når den kommer etter 

ønske fra delegatene.  

 

Valg av tjenesteverv I EDM: Vice - Media Coordinator 

- To kandidater stiller til valg (en fra Norge og en fra Egypt) 

Magnus fra Norge ble valg ☺  

 

Meeting sum up / Decisions made & goodbyes 


