
 

29.02.20, Oslo   

 

Tilstede: 8 (2 på ZOOM) 

 

1. Valg 

Underholdning    Ledig 

2. Rapportering 

Program:  

Har ikke holdt møte siden sist. Programmet er klart. Telefonkomiteen har tatt kontakt 

og ønsker en plass i programmet.  

Informasjon:  

Siste møte 18.02.20, fire stykker tilstede. Oppfordrer resten av komiteen til å like og 

kommentere på facebook innlegg for å skape «Boost». Ber om hjelp fra komiteen om å 

henge opp skilt etc, da hele informasjonskomiteen kommer langveis fra. Trenger 

tusjer, teip og plakater. 

Registrering:  

Mottatt nøkkelhalsringer, bestiller programkort pronto. Veldig ydmyk til komiteen 

som fungerer som en drøm. 

Innkvartering: 

Ikke tilstede.  

Cafe: 

Har vært syk, men har klart å få alt klart. Vært i kontakt med kasserer ang faktura. 

Vært i kontakt med tidligere leder for cafe. Reiser til Sverige for å handle neste helg. 

Kommer til å stenge cafe under hovedspeak. 

 

Skal tilfeldigvis på møte med noen som kanskje kan låne oss utstyr til underholdning. 

Fullt PA-anlegg. Holder resten av komiteen oppdatert underveis i denne prosessen. 

 

Kasserer: 

Vipps og cash. Vurderer å skaffe kortterminal. Fått noen fakturaer som betales 

fortløpende.   

Nest-Leder: 

Snakket med litteratur, de ønsker ikke å sende en person for å selge litteratur grunnet 

økonomisk belastning. De sier hvis noen skal reise nedover allikevel så kan de ta med 



 

29.02.20, Oslo   

 

bøker. Eventuelt kan de sende med en pakke med masse litteratur som vi kan selge på 

servicekonferansen.  

Leder: 

Vært tilgjengelig for resten av komiteen. Skrevet og lagt ut agenda.  

Sekretær: 

 Vært i kontakt med web angående å skille regionskonventet og servicekonferansen 

under NA-Norge. Lagt ut referater på web og facebook.  

 

3. Er vi i rute? 

Vi mangler fremdeles leder for underholdning, kan virke som komiteen klarer å løse 

denne problemstillingen. Resten er på gli og vi har tillit til hverandre og at 

servicekonferansen løser seg på en god måte. 

 

4. Trenger noen penger? 

 Alle har alt de trenger 

 

4. Eventuelt: 

 Ingenting på eventuelt. 

 

5. Neste møte: 

 21.03.20 kl. 14.00 - Link sine lokaler, Oslo 

 

Takk for service! 

 


