
 

 
 

 
 
Møtereferat for konventkomiteen i Oslo Øst Service Komitè 
(OØKNA XXIV) 08.08.19 
 
 
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 konsepter 
 
2. Lese og godkjenne møtereferat og dagsorden:  
 
Møtereferat og dagsorden ble lest opp og godkjent. 
 
3. Underkomitèrapporter (mål og framdrift for hver komitè): 
 
Informasjonskomiteen: (Muntlig fremlegg): Ikke tilstede 
 
 
Matkomiteen: (Muntlig fremlegg): Har vært med kafekomiteen på sist møte de hadde og snakket om 
hvordan vi kan fordele på jobber. Har flere frivillige som kan være med. Budsjettet: Middag for ca. 
200 personer er i nærheten av den summen på 5000kr som ble brukt forrige år. I fjor fikk man noe til 
maten. Det blir Chili Cin Carna og Chili Con Carne. For Chili Cin Carne tar vi inn poteter og sopp for 
å dekke opp. Naanbrød ved siden av pga problemer med ris til så mange personer. Må gjøre en enkel 
arbeidsprosess. Ser frem til et nytt møte med cafe med fordeling av mat og liknende.  
 
 
Programkomiteen: (Muntlig fremlegg): Gjør det bra om dagen. Har programmet klart. Har en som 
har hoppet ut og en som har kommet inn som har erfaring. Booket billetter til speakere, til den irske 
kvinnen, gjort klart reiseregning, i tillegg kommer bonusmannen som er amerikansk. Langt under 
budsjettet så langt. Usikker på om andre speakere skal ha overnatting. Speakerlotteri for innledere. 
Alle speakere på plass – det er lagt inn fem, og det blir 4/1/2 speak. Starter en time tidligere, ambisiøse 
i innledningsfasen. Møter som går parallelt, en til sjette trinn. Føler seg komfortabel med dette 
oppsettet. Er avhengig av en som kan få inn speakere. Kommer til å ordne dette, en som har tatt på seg 
ansvaret. Har en kontaktperson som speakere kan henvende seg til. Har troen på at det kommer til å bli 
bra. Må kaste ball med registreringskomiteen. Når det gjelder innledere må de være 
dynamiske/fleksible og si at de kommer, og de bør ha et budskap og gi. Trekningen av speakere skal 
foregå på data.  
 
Innspill: Viktig at speaker ikke bruker så lang tid, om det skal være mulighet for folk å dele etter 
speaket. Hvis det er 10-15 minutter igjen. Korte litt ned på innlednings- tekstene som leses på forhånd.  
Programkomiteen svarer at speakere vil holde tiden og at dette derfor ikke vil bli et problem. 
 
Innspill: Dumt å korte ned på tiden til OR.  
Dette er fordi vi har fire hovedspeak. Og at det ikke skal bli for mye. Det vil også være et speak som 
ikke direkte tar for seg Or men med Or relatert informasjon.  
 
 



 

 
 

 
 
 
Innspill: Angående økonomi: Spørsmål om vi skal betale reise for begge – både den irske kvinnen og 
den amerikanske mannen. Reise betales kun for kvinnen. Kan hende vi betaler reisen til mannen til 
Nederland, som vil bli en mindre utgift på rundt 500kr. Greit å ha et godt budsjett men greit å spare 
også.  
 
 
Kunst og designkomiteen og salgskomiteen: Ikke tilstede. Sendt inn egen rapport: 
 
1. Vi har jobbet en god del med budsjettet. (Kopi sendt til Kasserer og komiteleder) 
2. Bistår programkomite med design/oppsett av konventpass som skal til trykkeriet. 
3. har hatt kontakt med litteraturkomite angående salg av NA-litteratur under konventet.  
4. Har snakket med Karina og Torkild som tar seg av meditasjonsopplegget.  
 
Budsjett 
 
Det er noen priser som er ca,  vi får riktig pris på mandag (hoodies). Vi jobber med å få en pris på 
noen klistremerker på 7cm x 7cm med logo. Vi bestemte oss for å droppe handlenett. 
 
Når det gjelder antallet vi har satt opp er det fin input fra komitee og godkjenning av budsjett. Håper å 
sende bestilling senest fredagen etter komitemøte på torsdag den 15.08. 
 
Vi beklager at ingen kunne komme på møte denne gangen men Jimmy kommer neste uke og muligens 
Ketil også. 
 
Kafekomiteen: Muntlig fremlegg: Har ikke hatt møte siden sist. Velfungerende gruppe, samler inn 
de siste tråder for hvordan vil skal organisere oss. Har mål om mest mulig kaker. Legge ut lister på 
møter for påmelding av de som ønsker å være frivillig. For alle som trenger frivillige kan det hankes 
inn folk på kick-offmøte på mandagsgruppen. Opplever en komite som har fungert godt sammen.  
 
Innspill: Fra et medlem som deltok på Kafekomitemøte: Opplevde komiteen som ryddig. Fint at de 
hadde egen dagsorden på møte. 
 
Info fra Leder i konventkomiteen: Leder kan, hvis ønskelig, delta på underkomiteemøter.  
 
Registreringskomiteen: (Muntlig fremlegg). Har hatt møte siden sist, har et key-chain klart, har logo 
på og rød bakgrunns farge, skal komme med kostnadsforslag, for å få trykket det opp. Webapp for 
registrering av rusfri tid er klart. Kan også bruke app til speakerlotteri, som kan hukes av i 
registreringsprosessen. Kommet en diskusjon om vi skal ha mer enn ett registreringsbord. Vet ikke 
hvordan det ser ut der, vi kommer kanskje til befaringen. Vurderingen blir om vi skal ha det på et bord 
med to registreringer med appen, men slik at vi har mulighet til to køer. 
 
Hvor mange datainnretninger vil det være?  2 Ipader og en mac. Kommer til å være kø på fredag så 
spørsmålet er om dette holder. Mac kan også lånes hvis behov. Lister på frivillige, er på gang,  
 
 
Innspill. Plass til flere bord. Etter befaringen: lag en liste etter befaring om hvordan det kan tenkes å 
plasseres. 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
Innspill: Ide om at det skulle ha vært en kjærlighetsstasjon på konventet. Hvis man føler seg nedenfor 
kan man få en klem eller noen å prate med der. Noe som kan tas med på underholdningen? Finnes et 
skilt hvor det står kjærleiksbua. Dette er Kafekomiteen sitt. Dette er ment å skulle auksjoneres bort til 
slutt. Kan spørre om det er noe villighet i NA -gruppen for å være en klemmer på konventet. 
 
Innkvarteringskomiteen: Ikke tilstede  
 
Underholdning. Har sittet i underholdningskomiteen for tredje gang, har også vært med mange 
ganger å bistått. Har god ordning på dette. Har fått høre at det var en som ville ta Countdownen, en 
kvinne og mann som gjør det, det blir bra. Har bestemt oss for at det blir nedtur vis vi må gi oss tidlig 
med party, vurderer derfor å ta gymsal i stedet for. Slik at vi kan Gønne på med musikk. Snakket med 
en som skal gjøre noen skjetser, som skal finne på noe å framføre. Auksjon: en som tar ansvar for å 
forhøre seg om dette. Har gjort det som skal gjøres til nå. Hele budsjettet kommer til å gå på anlegg. 
Snakket med de som har vært behjelpelig tidligere. Her er det en som vil bære med på befaring, som 
skal se hvordan dette kan løses lydmessig. Ikke mulighet til å ha veldig mye lyd hvis vi ikke tar 
gymsalen. Kjøre musikk på countdownen, det blir liv. 
 
Innspill:  
Angående befaringen: 
Send erstatter hvis det ikke passer med dato for befaring. 
Noen har lyst til å høre annen musikk, noen liker mer rock for eksempel. Noen som liker å utrykke seg 
på en mykere måte enn tekno. Må prioritere det som flest folk liker. NAs midler skal brukes forsvarlig, 
akkurat her må vi prioritere der hvor det er mest liv, det folk flest vil ha. Vi har heller ikke budsjett til 
noe utover den musikken som prioriteres. Eventuelt må vi betale et anlegg som skal være i Aulaen 
 
Må ta befaringen først, må vite om den fysiske tilstanden.  
 
Forslag om å spille ”All you need is love” (beatles) , på Countdown. 
 
Sendt mail hvor vi ønsker å ta befaring. 
 
Samarbeidet med programkomiteen. Når ser dere for dere at underholdningen skal foregå?  
 
4. Hovedkomiteens rapporter: 
 
(Muntlige rapporter) 
 
Nestleder:  
 
Har vært på møte til Kafekomiteen. Har ellers ikke gjort noe.  
 
Sekretær:  
 
Har skrevet referat men ikke fått det sendt ut. Skal få sendt dette ut så snart som mulig. 
 
Leder:  
 
Har siden sist vært på et områdemøte. Leder leste så rapporten som var skrevet til området.  
Har ellers vært i kontakt med kasserer. Har lagd dagsorden og godkjent referat. Snakket med 
telefonkomiteen. Har fulgt med på forskjellige ting. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
Kasserer: ikke tilstede: Rapporterer gjennom Messenger at det er ordnet med vara-vara -kasserer til 
konventet.  
 
Varakasserer: Ikke til stede 
 
 

DAGSORDEN 25.04.2019 
 
5. Valg av lederverv i underkomiteer: 
 
1. Underkomitéledere  
 
Opptak – en kandidat meldte seg og gjennomgikk rutine for valg.  
 
Beslutning: Valgt inn gjennom konsensus 
 
Ny leder for opptakskomiteen ønskes velkommen til konventkomiteen. 
 
 
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  
 
Sak 2 
Selvransakelse vedr. Sak om tale og stemmerett – runde rundt bordet  
 
Samtlige tilstedeværende medlemmer av komiteen gav utrykk for sin mening om saken. Av ting 
som ble sagt var blant annet: 
At vi er en gjeng som ror i riktig retning,  
Ikke greit når det blir noe som tar av som gir dårlige/unødvendige bølger. 
Selvkritikk når det gjelder imøtekommenhet/informasjon mot nykommere i konventkomiteen.  
Lærerikt at slike saker blir tatt opp. 
Skulle vært lagt dødt mye før. Allerede etter andre møte, skulle det ha vært avgjort.  
Gruppesamvittigheten er viktig å følge. 
Ta erfaringer fra forrige konventer, ligger et eller annet å lære der. 
 
Beslutning: saken ble diskutert. Runden med tilbakemeldinger viser at det er enighet i 
konventkomteen at det var viktig at saken ble tatt opp, men at den skulle ha vært avgjort mye tidligere.  



 

 
 

 
 
 
Runden viste også at det ikke foreligger behov for at saken føres videre. Det var enighet om at regelen 
om regelmessighet for taleretten skulle gjelde og at den var fleksibel til å endres dersom 
konventkomiteen ønsket å gjøre dette.  
 
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. 
 
Har hatt problemer på tidligere konvent når det gjelder forstyrrelser under møter/speak med smelling i 
dører, støy osv., fra barn av NA-medlemmr. En skole vi leide hos gav oss refs pga mye rot på et rom. 
Foreldre må under konventet ha en viss kontroll på barna sine, noe det er viktig å informere om i 
forkant. Er en vanskelig sak som det er vanskelig å formidle på en bra måte. 
 
Vi må ha en beredskapsplan hvor en komite har ansvaret for at det er tilstrekkelig ro for NA-
medlemmene under konventet. I ytterste konsekvens må vi evntuelt be de NA-medlemmene, som har 
barn som forstyrrer unødig mye og som ikke klarer å slutte med dette, om å forlate konventet. 
Forstyrrelser under speak er ikke greit.  
 
Beslutning: Saken går videre til neste gang hvor det tas sikte på å formulere en tekst (regler om 
forstyrrelse) hvor dette fremgår på en god måte. I tillegg må vi finne ut av hvilken komite som skal ta 
ansvaret for å si i fra til de personene som ikke kan overholde disse reglene. 
 
Sak 4 
Økonomirapportering  
 
Beslutning: Saken går til neste møte 
 
6. Nye saker og eventuelt 
 
Generell informasjon: 
 
Spørsmål om vi trenger å ha ukentlige møter. Møter kan holdes etter behov, ikke strengt nødvendig 
med ukentlige møter. Det er 6 uker igjen. Forslag om tre møter fram mot konventet. Komiteen ønsker 
hyppigere møter enn dette. Møte om en uke igjen her på Sinnsro i kjelleren og deretter et møte om to 
uker igjen i mandagsgruppas lokaler. Neste blir speakerjamet eller 26. Holde punkt torsdag 22. Prate 
videre om det i chatten.  
 
Det oppfordres til å melde inn saker fortløpende til leder på E-post: leder.konvent@naoosk.org 
 
7. Tid og sted for neste møte 
 
Neste konventmøte vil bli avholdt 22.08.19 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 


