Det ønskes velkommen til møte for Område Øst Konvent komité-møte(OØKNA XXIV)
nr 10.
Neste konventmøte vil bli avholdt torsdag 08.08.19 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.
Er det noen nykommere her?
‐ Velkommen ‐ nykommer kontakt – noen villige?
Opplys om tale og stemmerettighet. Man må være et medlem i konvent‐komiteen for å ha tale og
stemmerettighet. Medlemskap får du enten ved å ha deltatt på 3 møter sammenhengende eller om
en er valgt inn av komiteen til et ledig serviceverv. Vi har også som praksis at talerettighet gis til de
som innehar viktig informasjon i enkelt saker – De faste medlemmene avgjør dette i praksis fra tilfelle
til tilfelle.
Presentasjonsrunde
Tradisjoner og konsepter leses.
Opplesing av forrige møterefferat.
Godkjenning av dagsorden.
Følgende saker vil være på dagsorden:
Rapportering fra hoved- og underkomité(r).

Sak 1 - Valg:
Hovedstyret og lederverv i underkomiteer er følgende:
1. Hovedstyre
Ingen
2. Underkomitéledere
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.
Selvransakelse vedr. sak om tale og stemmerett – Runde rundt bordet.
Pause/benstrekk 5 min
Sak 3
Håndtering av uforutsette situasjoner med gjester og rusavhengige som kan være ødeleggende
for vårt renome, de rundt oss og videre leie av lokaler.

Sak 4
Økonomirapportering – Budsjetter blir etterhvert til regnskap. Stedfestede utgifter legges
frem.

Vi avslutter presis 21:00.

Eventuelt
Tid og sted for neste møte. NB: Møtehyppigheten tar seg opp til ukentlig
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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