Referat for konventkomitemøte 18.05.20 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: 8
Møtet åpnes med stille stund
Presentasjonsrunde
Tradisjoner og konsepter leses

1. Saker
1.1 Valg
-

Leder (3års rusfri tid)
Nestleder (2års rusfri tid)
Sekretær (1års rusfri tid)
Kasserer (3års rusfri tid)

Ledig

Underkomitéledere (1års rusfri tid)
-

Innkvartering
Underholdning
Informasjon
Registrering
Kunst og design
Program
Salg

Ble valgt inn
Ledig

Ledig

-

Kafé
Mat
Opptak

Ledig
Ledig

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

Nestleder bor i Danmark, han og leder har sjekket om det er i strid med retningslinjer og
funnet ut at det ikke er det.

Kunst & Design presenterer logo-forslag, får tilbakemelding fra komiteen om å jobbe litt
videre med dem og komme tilbake neste konventmøte for avgjørelse.

1.3. Dato
Alle i komiteen er nå innforståtte med at konventet KANSKJE kommer til å holdes i slutten
av oktober. Vi må fremdeles vente på svar fra skolen og helsevesen innen vi kan sette en
bestemt dato. Vi vil få svar 15.juni og smører oss roooolig med tålmodighet til da.

1.4. Fremdriftsplan
Leder går gjennom og viser mal og hvordan det skal gjøres på Google drive. De som fortsatt
ikke forstår, gi beskjed til leder for veiledning. (Leder og nestleder tar kontakt for oppfølging
innen neste konventmøte)

2. Eventuelt
2.1. Innkjøp av prosjektor/ kjøkkenutstyr
Flere underkomiteer vil gjøre innkjøp av diverse kapitalvarer. I prinsipp skal vi være
betenksomme på hvordan vi bruker NA-midler. Det er også et spørsmål om oppbevaring av
disse ting da konventet er over. Det poengteres også at vi er et stort felleskap og at mange ting
går å løse med felleskapets kraft. Får svar om at det ikke er en god ide å kjøpe inn noe, men
heller låne av f.eks. F.U.
Beslutning tas om å ikke kjøpe inn prosjektor eller kjøkkenutstyr. Vi må klare oss med det vi
har.

2.2. Neste møte

17.06.20 kl.18.00-20.00

Vell møtt!

