
 
 

Referat konvent komite møte nr 2 : 24/2 2020 

7 tilstede. 4 med stemmerett 

 

Møtet åpnes med stille stund 

Presentasjonsrunde 

Tradisjoner og konsepter leses 

Lest og godkjenne forrige møtereferat og dagsorden 

 

1. Underkomiterapporter  

Underholdning: 

Har sjekket opp litt rundt leie av anlegg, trenger å vite hvilket budsjett de skal forholde 

seg til, og er på jakt etter folk til underkomiteen. 

Program: 

Er på jakt etter folk til underkomiteen. Spørsmål fra salen om det er tenkt noe på 

utenlandske speakere. Gir tilbakemelding om at tanken er der. Tilbakemelding er at det 

er mange gode speakere her i Norge vi også kan se på. 

Kunst og design: 

Har hatt kontakt med leder med kunst og design fra i fjor. Har fått med en i komiteen, 

men er på jakt etter flere. Ønsker en god gruppe rundt seg før det blir tatt avgjørelser. Er 

på utkikk etter hjelp til for å utforme designet.  

Registrering: 

Hatt kontakt med app leder og har avtale med han om å utforme appen til konventet. 

Har også gjort avtale med trykkeri i forhold til program og bånd. Har med 2 i komiteen. 

 

2. Hovedkomiteens rapporter 

Leder: 

Har lagd agenda og skrevet referat og lagt ut på web. Hatt samtale med noen av 

underkomiteene. Har vært på jakt etter folk til å gjøre service i komiteen. 

Kasserer: 

Har fått med 2 med kasserere i komiteen. 

 

 

 



 
 

3. Saker 

1. Valg 

- Leder (3års rusfri tid)   

- Nestleder (2års rusfri tid)  Ledig 

- Sekretær (1års rusfri tid) Ledig 

- Kasserer (3års rusfri tid)  

Underkomitéledere (1års rusfri tid) 

- Innkvartering   Ledig 

- Underholdning   

- Informasjon   Ledig 

- Registrering    

- Kunst og design   

- Program    

- Salg    Ledig 

- Mat    Ledig 

- Kafé    Ledig 

- Opptak   Ledig 

Ingen stiller til valg 

2. Fastsette dato for konvent.  

Det har blitt gjort et valg uten avstemming ang Nordseter skole. Diskusjon rundt om vi 

skal høre om det er andre muligheter å være andre steder enn Nordseter skole.  

-Avstemming=  

Er det noen som har noe imot at vi velger Nordseter=1  

Stemmer for at vi har det på Nordseter= 2 

Avstår fra å stemme= 1 

Nordseter skole valgt. 

-Dato:  

Forslag for dato, hvis det er plass på skolen 11-13 September. 

 

3. Forventninger? 

-Hvilke forventinger har vi til årets konvent og hvilke hjelpemidler kan vi ha nytte av? 

Fremdriftsplan; blandete tilbakemeldinger for hvor mye nytte man har av det. Noen 

synes det er bra og ha oversikten, mens andre hadde mer nytte av møtene og 



 
 

rapportene. Alt i alt er komiteen enige om at det er fint å ha en fremdriftsplan. Leder 

skriver den ut og tar den med på neste møte. 

Runde på forventninger:  

Har en forventning på at det skal bli gøy 

Forventer av meg selv å være deltagene og i komiteen og følge opp  

Forventer å lære noe 

Klarer å lage et bra konvent 

At det er økt servicevillighet 

Forventer å få satt sammen en god underkomite 

At alle underkomiteene følger opp vervene sine 

At det er kaffe på våre møter 

Hvilke forventninger har du til komiteen:  

Forventer at komiteen er tålmodig og aksepterende ovenfor hverandre, at vi har et 

åpent sinn og er ærlig, at vi har tillit til at komiteene følger opp vervet sitt. At det er 

høyt under taket og rom for alle spørsmål og personligheter. At komiteen skal være et 

trygt sted å være og ikke føle at man blir stilt til veggs. 

 Hva ønsker dere å bringe inn i komiteen: 

Villighet, engasjement, tålmodighet, erfaring, forståelse, ydmykhet, NAs program, 

humor. 

 

4. Rapporteringssystem 

Forslag på at alle komiteene skriver rapport på felles chat en uke før konvent komite møte. 

Dette for å effektivisere møtene og kunne lettere gi tilbakemeldinger til komiteene. Og tiden 

vil da bli brukt til å løse problemstillingene undergruppene har.  

-Tilbakemelding er at flere synes dette høres ut som en god ide. Noen synes at mye 

av rapporteringen kan bli glemt i en chat og redd ting kan forsvinne i mye GIF og 

surr.  

Avstemming:  

Er det noen som er imot at vi rapporterer i en messenger felles chat: 1 mot  

Er det noen som er for av vi har felles rapportering i messenger: 3 for 

 

 

 

 



 
 

Eventuelt 

1. Er det en ide å slå sammen noen av vervene for å kunne ha færre komiteer? 

 Sak videre til neste gang. 

2. Rusfritid på verv: 

Vi praktiserer prinsipper foran personlighet og holder på de retningslinjene som er 

satt. 

3. Fastsette neste møte 

 30 Mars  

 

Opplesing av referat 

Avslutte møtet med sinnsrobønn 

 


