
 
 

Referat for konventkomitemøte 27.04.20 kl. 18.30-20.00 

Sted: ZOOM 

 

Formål for konvent: 

Konvent holdes av medlemmer i Anonyme Narkomane (NA) for å føre våre medlemmer 

sammen i feiringen av tilfriskning og bringe budskapet videre. Konventet skal ha en åndelig 

atmosfære av tilfriskning og virke tiltrekkende på rusavhengige som søker vårt fellesskap. 

Møter, arbeidsmøter og andre aktiviteter settes opp for å oppmuntre til enhet og fellesskap 

blant våre medlemmer. 

Fordi konvent sponses av Område Øst servicekomité (OØSK), skal de alltid rette seg etter 

NA’s prinsipper og avspeile vårt hovedformål. 

 

Tilstede: 9 

Møtet åpnes med stille stund 

Presentasjonsrunde 

Tradisjoner og konsepter leses 

 

1. Saker 

1.1 Valg 

- Leder (3års rusfri tid)   

- Nestleder (2års rusfri tid)  Ble valgt inn 

- 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 



 
 

- Kafé    Ledig 

- Mat    Ble valgt inn  

- Opptak   Ledig 

1.2. Rapportering 

Vi rapporterer i facebook-chat, alle verv som er besatt er i rute. 

 

Registreringskomiteen har fått godkjent å bruke båndene som var ment til servicekonferansen. 

Registrering presenterer også sin fremdriftsplan. 

 

Kunst & Design er i prosess med å lage to logoforslag til komiteen. 

 

1.3. Dato 

Nordseter skole kan ikke svare på om de kan leie ut de dato vi har spurt om. De forholder seg 

til det som gjelder i forbindelse med COVID-19. De stiller seg positive til NA som leietager 

og beskjed kommer da skolen er i gang.  

Spørsmål om utsettelse av konventet tas opp- 11-13 september utgår og vi bestemmer at 

konventet tar plass i månedsskiftet oktober/november. Spørsmålet/saken går videre til neste 

møte da vi fått mer info om hva som regjering tenker om fremtiden. 

 

1.4. Fremdriftsplan 

Alle medlemmer av komiteen oppfordres til å jobbe ut i fra fremdriftsplan. 

 

2. Eventuelt 

2.1. Budsjett 

Da det kom opp spørsmål ang budsjett informerer kasserer att fjorårets budsjett er godkjent og 

at vi kan forholde oss til den.  

 

2.2. Innkjøp av prosjektor 

Spørsmål om innkjøp av projektor. Vil vi gjøre vårt konvent «mer interaktivt»? Mulighet å 

utvikle programvaren som registrering bruker til å kunne prosjektere banner samt. annet smått 

og godt på scenen. Ønsker feedback til neste møte.  

 

2.3. Røyking på skoleområde 

Vi fikk klager etter fjorårets konvent om røyking på skoleområdet.  



 
 

Vi tok en beslutning om at vi til dette konventet lager en røykestasjon/plass for røyking 

utenfor skolens område. Gjøre en hyggelig plass med lys etc. For å gjøre det atraktivt.  

 

2.4. Neste møte  

18.05.20 kl.18.00-20.00 

 

Vell møtt! 

 

 

 


