
EDM (Europeisk Delegat Møte) i Sveits 18.21 juli 2019 

Det har vært lange og fine dager under EDM møte i Sveits. Både ECCNA og EDM møte var vel 

organisert av vertslandet. All honnør! God organisering og lokalisering bidro til mer effektiv bruk av 

tiden som vi hadde til rådighet.  

Hovedfokuset under EDM var som alltid på å gi budskapet videre og på hvordan vi kan utvikle 

fellesskapet. Det ble stilt spørsmål fra regioner om det de står i av utfordringer og andre regioner delte 

sine erfaringer.  

Sone delegatene hadde sin første presentasjon og det ble holdt workshop på ulike spørsmål som 

handlet om hvordan sone delegatene skal tjene EDM og regionene fremover etc. De hadde laget 

spørsmål om hvem er det som skal delta på zoom møtene, hvordan være delaktig på zoom møtene, 

skal noen fra EDM administrasjon komiteen være med, ulike temaer for zoom møtene etc. Dette ble 

diskutert i mindre arbeidsgrupper. I etterkant av arbeidsgruppene hadde sonedelegatene med seg alt 

som kom frem i arbeidsgruppene og lagde et forslag ut fra det, som ble presentert og vedtatt.  

Arbeidsgruppen som jobbet med å lage guidelines til å ta inn nye regioner som ønsker å bli en del 

av EDM, viste frem sitt arbeid i forhold til dette. De hadde hentet erfaringer fra en annen sone 

som har utarbeidet guidelines. Det ble gode konstruktive diskusjoner. Det ble påpekt viktigheten 

av at guidelines nettopp er guidelines – ikke styrende regler.  

 

Vår kandidat til vara media koordinator ble valgt inn ☺  

 

ECCNA Sveits:  

Noen representanter fra ECCNA konvent komiteen kom innom på søndagen og gav oss en kort 

foreløpig rapport om hvordan konventet hadde gått:  

 

- Det kom over 100 profesjonelle til PR (offentlig relasjon) komiteens presentasjon av 

NA i starten av konventet!  

- Det ble gjort mye godt organisert PR (offentlig relasjon) arbeidi forkant og under 

konventet ☺ Det har vært en times dokumenter en mnd før konventet om 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 avisene. 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 og PR arbeidet som ble gjort!!!!!!! ☺ ☺  Vi ble 

vist en video fra nasjonal tv som var oversatt til engelsk. Denne legges ut på mail når 

den kommer etter ønske fra delegatene.  

- 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 mer 

utgifter enn budsjettert (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 var 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 effekter. Det vil bli levert en detaljert rapport på dette 

fra komiteen.  

Neste vinter EDM holdes i Istanbul i Tyrkia. 

Takk for at vi får tjene regionen.  

IKS Delegatene 

 

 

 

Regnskap fra delegatene for EDM Sveits:  

Varadelegat:  

Flyg tor 2110 Nkr 

Buss Trysil - Gardermoen tor 716 Nkr 

Tog Zurich airport - centrum tor(6,80 CHF en vei) 128 Nkr 

Tog Zurich centrum - hotel t/r (8,90 CHF en vei) 168 Nkr 

5 dagar mat diet a´ 400 kr per dag 2000 Nkr 

Hotell 190 euro = 1900 kr.  

 

1 CHF = 9,4 NKR 

Totalt 7022 Nkr 

 

Delegaten:  

Fly t/r Sveits      = 2104,- kr 

Buss / tog til Gardemoen    = 128,- kr 

Buss / flytog fra Gardemoen (59 +198)  = 257,- kr   =  

Hotell       = 1900,-  

Tog t/r fra flyplassen til sentrum (64 kr x 2)  = 128 kr  

Trikkebillett i sentrum – EDM – hotell t/r  = 168,- kr   

5 dager diett a 400 kr pr dag     = 2000,- kr  

 

Totalt        = 6685,- kr 

 

  
 

 


