
 

 
 

 
 
Møtereferat for konventkomiteen i Oslo Øst Service Komitè 
(OØKNA XXIV) 22.08.19 
 
 
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: Fra innsendt rapport: ”Vi har sendt flyers til Sverige og Danmark. De 
ble printa ut på engelsk og delt ut i Zurich. Vi er tre i komiteen, 2 av oss jobber og 1 har barn og har 
sjelden barnevakt:) Vi har avtalt å skrive plakater som skal være på skolen osv., hjemme hos, meg 
01.09. Så jeg føler at vi har kontroll.” 
 
Registreringskomiteen: (Muntlig fremlegg): Ikke hatt møte siden sist, en del av tiden har gått 
med til å finne pris for halsbåndet, og plasseringen: hvor temaet skal stå og programmet. Skal også 
kunne skrive sitt navn på andre siden av halsbåndet. Så først mørkt ut når det gjelder priser, første 
forslag lå på 14 000kr men har kjennskap til en som holder på med trykkeri i USA og her blir 
kostnadene nede på et sted mellom 3000 og 4000kr. Leveringstiden er også bare 10 dager til tross for 
at det blir sendt fra USA. Fra dette stedet vi må betale med en gang (ikke mulighet for faktura), men 
det er godt innenfor vårt budsjett så det bør ikke være noe problem. Og en annen detalj, skal se om det 
går an å gjøre annet men vi har fått beskjed om å betale med Paypal. Skal finne ut av hvordan dette 
praktisk gjennomføres. I beste fall, høre om det går an å overføre konto til konto. På neste møte 
kommer køsystemet til å bli tatt opp og når det gjelder programmet skal vi se nærmere hvilke deler av 
dette som skal være rundt halsen, vet ikke om alle detaljer skal være med, om det holder for eksempel 
med tid, og vurdere om det blir overflødig med andre detaljer. Vi får se om vi korter ned. Dette tar vi i 
diskusjon på møte. Skal også ta opp om det finnes plass for to køer i stedet for en. Ellers ingen hinder i 
forhold til Appløsningen, der kan det registreres parallelt selv om vi har to køer. Ellers er vi nesten i 
mål.  
 
Innspill: 
Paypal er sikrere enn andre betalingsmåter.  
Miljøvennlig på materialer - kommer til å bruke papir. 
Når hver går å registrerer seg blir det cash eller betalingsautomater, ikke vipps. 
 
Vi har ikke tatt med i budsjett om vi skal betale utgift for terminalløsning. Terminal krever kanskje en 
viss prosent.  
 
I forhold til toll opplyses at det likevel vil bli mye billigere, Leder i Kunst og designkomiteen ønsker 
kontakt med leverandør i USA. Registrering videreformidler dette. Verdt å undersøke pris fra denne 
leverandøren. 



 

 
 

 
 
 
 
 
Matkomiteen: (Muntlig fremlegg): har ikke hatt møte men har snakket sammen på Messenger. 
Har fått et bra pris fra et sted som ligger på Sagene, og har bestemt at det ikke er nødvendig å hente i 
Sverige hvis vi kan få det billigere her. Vi har det meste under tålelig kontroll. 
 
Innspill: 
I forhold til innhold i maten er det viktig å informere om det er vegansk eller vegetarisk. Ta de hensyn 
som kan tas og informere om ingredienser som viser om det er det ene eller andre. 
 
 
Programkomiteen: Muntlig fremlegg: Laget programmet ferdig, har snakket direkte med 
kasserer og er godt innenfor budsjett. Speakeren Rosy er kjæreste med Brownie som var speaker på 
hovedkonventet i Amsterdam. Det blir Lys-speak på fredag med han. Han flyr fra statene og de flyr 
videre til Amsterdam sammen, anbefaler derfor at billett til Amsterdam dekkes, så blir det superspeak 
fredag og lørdag. Ellers blir det totalt fem speak, + innledere parallelt med de fem speakermøtene og 
maratonmøter parallelt. To fra komiteen har trukket seg, nå er vi tre stykker, småturbulens men nå går 
det greit. Program er klart for å printes. 
 
Har skrevet fornavn på speakere, ikke et problem i forhold til anonymiteten, fornavn er innenfor, ikke 
brudd. Speakerlotteri kommer til å gå parallelt og tema vil være fra trinn en til fem, totalt fem stykker 
som skal trekkes. 15 minutter pause til neste møte , så litt slakk mellom møtene. OR må i aulaen pga 
projektor.  
Meditasjonsrommet er også et rom hvor folk kan trekke seg tilbake og slappe av. 
Det blir tre ekstra rom i tillegg til aulaen. 
Et generelt møterom hvor de som driver service kan ha base.  
Se hvordan vi kan rigge, ha møte osv.  
Kan også brukes av nattevakter. 
 
I forhold til budsjett og vi er godt innenfor, vurderte om programkomite tar med seg hovedspeakere å 
spiser middag, men slo dette fra oss. Vi vil likevel være rause å gi de tilgang til mat fra konventet.  
 
Når det gjelder speakerlotteri: ikke noen kriterier som er satt i forhold til å ha jobbet trinn, rusfri tid 
osv. Det er viktig at de som skal dele om trinn selv har jobbet med det.  
 
 
Kunst og designkomiteen/ salg (muntlig fremlegg): har ikke hatt formelt møte siden sist. Men 
vi har snakket med hverandre. Det meste er i boks, har vært på flere trykkeri og fått billige priser. 
Stedet er lokalt som gjør det enkelt å hente varene. Det går ellers bra, vi er ajour. 
 
I forhold til økonomi: Alt som kjøpes inn er faktura og blir sendt inn til område. Dette er avtalt med 
kasserer. Det eneste som det er spørsmål om er hvor lang tid tar det å betale regning/faktura fordi det 
hos en leverandør kreves at det betales mye tidligere enn det som kreves for de andre 
fakturaene/regningene. Viktig å skille ut hva som kan etterskuddsbetales. Sørge for at vi ikke 
overstiger de 60 000. (Ting som kjøpes inn er T-skjorter, banner, blomster/dekorasjon, puter til 
meditasjonsrom). Matter/puter er det kanskje ikke behov for fordi det kanskje ligger på skolen. Da er 
det kanskje bare dekorasjon som behøves. Vil undersøke dette. 
24000kr er totalt for innkjøp til nå. Blomster må kanskje cashes ut. Kasserer er bekymret hvis det 
dukker opp uforutsette håndpenger som vi ikke har nok av.  
 
 



 

 
 

 
 
 
Området har ventet med å sende penger videre i servicestrukturen pga oss. Hadde nylig sak på området 
om økning fra 40000-60000. Hvis vi nå fanger opp at dette ikke går må leder ta det til området og be 
om mer.  
 
Lage et budsjett for dette med den prisen som er mottatt nå , og så legger vi med et budsjett hvor vi må 
etterskuddsbetale. 20 000 må etterbetales. Budsjett salgskomiteen alternativt må vi gå på annen 
leverandør. 
 
 
 
Innkvarteringskomiteen: 
Kontroll men trenger mye servicevillighet på konventet. Rydding og vasking av toalett, kommer til å 
ta et opprop fra scenen hvor servicen er definert, de som er villig får applaus og det deles ut kort med 
arbeidsområdet. Blir lettere å få til toalettvasking på denne måten. Må finne en hyggelig måte å fa folk 
til å vaske. 
Har vakter slik at en fra komiteen alltid er tilstede, ønsker å stenge av hele tredje etasje, vil beholde 
nøkler, det vil være ti personer pr rom , kvinne og mann er delt, det vil være fire familier på et 
familierom, hvis par absolutt vil sove sammen må de sove på familierom, tar heller ikke hensyn til 
snorking og andre spesielle preferanser, det kommer til å være en dame og en mann på nattevakt.  
 
Vi vil gå på scenen og annonsere service. Vi finner et tidspunkt hvor vi vet at det kommer mye folk, 
for eksempel rett før speaket på fredag. 
 
Kommer til å utnevne et person på hvert rom, da kommer en til å være ansvarlig for rydding, 
Søpledunker settes ut overalt, har snakket mye om røykeområdet, finnes bøtter i Moss som kan lånes 
for røykeområdet. Også spørsmål om å sette opp en firkant med bånd rundt området. Ikke definerte 
røykevakter, folk må være flinke til å si i fra til hverandre, parkeringsplassen er også forbudt, må være 
noen å som går rundt og peller sneiper, som vi kaller søplegjengen. 
Tidligere har det vært 6 stykker i gjengen hvor flere andre også har vært med. Er fokusert på dette med 
søppel.  
Når det kommer til dette med økonomi og utlegg, skal ikke ha så mye, papir får vi fra skolen, Praktisk 
at leder i konventkomiteen også har en nøkkel. 
Røking, er heller ikke lov med e-sigaretter, må vite hvor mange det er som skal overnatte derfor er det 
behov av kontakt med registeringskomiteen. 
 
Vi vil ha nytt møte første september. Alle sammen oppdatert på det som skjer.  
 
 
Underholdningskomiteen 
Har vært i kontakt med en person som har sagt seg villig til å lage et opplegg, så det blir ihvertfall en 
sketsj. Ellers et det meste på gang. Det eneste er hvem som skal styre lyd på Countdownen. Vi får 
etterskuddsbetale utgiftene.  
Får de gutta som jammer til å spille litt før underholdningen. Det blir trommer og chanting som passer 
godt som intro til dansemusikken. 
 
Spørsmål om vi er vi synkroniserte med det øvrige programmet? Underholdningen kan sette i gang 
etter kl 21.00 en gang. Auksjon etter Countdown: Program tar med auksjon i programmet og vurderer 
muligheten for å ta dette på fredag. Auksjon er avgjort i konventkomiteen, så det må inn. Å ta det 
mellom hovedspeaket og lysspeaket på fredag ser ut til å være det mest praktiske. 
 
 



 

 
 

 
 
 
Opptakskomiteen: Sendt inn rapport: 
”Har fått med et medlem til i komiteen. Trenger å vite et nummer til et NA-medlem. Trenger også å 
vite budsjettet for Opptak. Eller er vi i rute.” 
 
 
Kafekomiteen: Ikke tilstede  
 
 
4. Hovedkomiteens rapporter: 
 
Nestleder: Ikke tilstede 
Kasserer: Ikke tilstede 
Varakasserer: Ikke til stede 
 
Sekretær: Har skrevet referat og kommunisert med leder om referatet. 
 
Leder: Har godkjent referatet. Har kommunisert med en som ønsker å ha stand med NA - ting, 
personen har lisens og vi får 10% av alt de selger. Hun lager håndlagde smykker.  
Har også vært på befaring på skolen. 
 
Innspill 
Innkvartering må vite om hvilke stands som skal være, tidligere har de delt et rom. Forslag om 
salgsboder i forbindelse med registrering, men at de også får et rom hvor de kan har tingene sine.  
Angående inngangspartier: ser ut som det er best at vi har en inngang med registrering. Dette har noe å 
gjøre med blant annet at det er rømningsvei.  
 
Spørsmål om hvorfor skal det være to leverandører som har stand. Noen mener dette blir salg av 
samme ting men de  to leverandørene som ønsker stand selger forskjellige ting og det vil derfor bli et 
mer variert utvalg av salgsvarer. 
 

 
DAGSORDEN 22.08.2019 
 
 
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 
 
Saker som har gått videre til dette møte:  
”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.” 
 
Leder går på kl. 20.00 med informasjon/innledning. De som har et lederverv for registrering, 
underholding, kafe, mat og salg, må oppholde seg i aulaen under hovedspeaket. Kommer til å si litt om 
det at vi  må være stille under møte. Vil vise til vårt primere formål som er å bringe budskapet videre.  
 
 



 

 
 

Generelt om sikkerhet og mulig hærverk. Viktig å låse dører. Forsiktig med 
lys osv som kan gi utløsning av alarm, brannvesenet er der på seks minutter noe som 
er både kostbart og kan gi dårlig rykte. Innkvartering må ha all informasjon om 
brannrutiner osv. Viktig at vi finner et telefonnummer som kan ringes ved falsk alarm.  
 
Hvis noen utløser alarm skal det anmeldes. Mye kan skje, for eksempel at noen kaster papir i vasken 
så det blir oversvømmelse.  
 
 
Generelt om de som lager uro: Skal være en komite som kan ta ansvaret.  
Ikke nulltolleranse for bråk. De som har med seg gjester har ansvaret for at gjestene oppfører seg pent. 
 
Saken ble diskutert: Leder skal formulere det på en bra måte under innledningen på konventet, 
herunder forklare at det får konsekvenser om det blir hærverk. Kommer til å lage en tekst.  
 
Beslutning: Innkvartering tar forslaget - ansvaret for å være uropoliti - med tilbake til sin komite for å 
vurdere om de kan ta dette ansvaret. De tar beslutningen de treffer om dette med på neste 
konventmøte. 
 
6. Nye saker og eventuelt 
 
Ingen nye saker 
 
Generell informasjon: 
 
Det oppfordres til å melde inn saker fortløpende til Leder. E-post: leder.konvent@naoosk.org 
 
7. Tid og sted for neste møte 
 
Neste konventmøte vil bli avholdt 02.09.19 kl. 17.30. Møtested er i lokalene til NA-grunerløkka andre 
etasje. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 


