Referat for konventkomitemøte 30.03.20 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: 6
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
Ledig

Underkomitéledere (1års rusfri tid)
-

Innkvartering
Underholdning
Informasjon
Registrering
Kunst og design
Program
Salg
Kafé
Opptak

Ledig
Ledig

Ledig
Ledig
Ledig

1.2. Rapportering
Vi rapporterer i facebook-chat, alle verv som er besatt er i rute.
Programkomiteen kom med to forslag til navn. Vi stemte inn «En ny måte å leve på».

Registreringskomiteen tar kontakt med leder for servicekonferansen 2020 for å høre om
muligheter for å kunne kjøpe de halsbånd som ikke kom i bruk.

1.3. Dato
Diskusjon ang. Dato for konventet i forhold til COVID-19. Vi fortsetter arbeide med
konventet med forutsetning at det blir den 11-13/9, men åpner for utsettelse med dato 30/101/11. Glenn og John-Einar prøver få kontakt med skolen om disse datum passer og hvor langt
i forveis vi må avbestille om det fortsatt ikke kan gjennomføres i september.

1.4. Fremdriftsplan
Hver underkomite skal gjøre en fremdriftsplan som sendes inn til Leder (Julia) i god tid innen
neste konventkomite' møte på Mail: konventleder@naoosk.org

2. Eventuelt
2.1. Facebook-gruppe
Julia, Glenn og Nina setter opp en Facebook gruppe med hensikt å attrahere til service i
konventkomiteen og også få villige til de verv som ennå ikke er tilsatte.

2.2. Neste møte
27.04.20 kl.18.00-20.00

Vell møtt!

