15.02.20, Oslo
Tilstede: 12
12 tradisjoner lest
12 konsepter lest

1. Valg
Underholdning

Ledig

Hva gjør vi hvis ikke vi finner noen villige?
Vi drøftet litt rundt dans osv.
Besluttet å vente til neste møte før vi evt. setter i gang arbeidet med å gå videre
med underholdning. I tilfelle noen melder sin interesse for vervet.

2. Rapportering
Program:
Ikke hatt møte siden sist. Programmet er ferdig. Så godt som ferdig med å spikre alle
som skal holde workshops og speak.
Informasjon:
Har ikke hatt et offisielt møte siden før jul, men er i jevnlig kontakt med hverandre via
en messenger gruppe. Har designet flyer og logo som er videresendt til program
komiteen. Har også utarbeidet en forklarende tekst om hva en servicekonferanse er.
Oppfordrer alle til å videreformidle denne teksten. Neste møte blir fortløpende.
Registrering:
Ikke hatt møte siden sist. De har møte førstkommende torsdag. Har fått tilsendt
programmet for print. Lage halslenker med NA-logo for å kunne bruke de videre hvis
ikke alle blir brukt. Har funnet sted de ønsker å bestille fra.
Innkvartering:
Ting er under kontroll og de har mange medlemmer i sin komite. (Ikke tilstede,
rapport kom fra leder)
Cafe:
Rapporterer at han har 7stk i sin komite og de er godt i gang. (Ikke tilstede, rapport
kom fra leder)

15.02.20, Oslo

Kasserer (Vara):
God dialog med kasserer. De har godkjent to regninger, for hotellopphold og
reiseregning.
Leder:
Vært i kontakt med underkomiteledere. Opplever at det meste er på plass.
Sekretær:
Skrevet referat. Sendt referat til web og lagt ut på facebook.

3. Budsjett
Leder må legge til en post for reiseregning.

4. Eventuelt:
 Kontakte web for å lage en flik under region på servicekonferanse.
 Opprette en nykommerdonasjonsmulighet.
 Litteraturkomiteen? Hvordan skal vi kunne bringe budskapet videre gjennom
litteratur? Mye engasjement rundt dette temaet.

5. Neste møte:
29.02.20 kl. 14.00 - Link sine lokaler, Oslo

Takk for service!

