
 

 

 

 

 

Referat for konventkomitemøte 25.08.20 kl. 20.00-21.00 

Sted: Zoom 

Ekstraordinært møte for å avgjøre om konventet skal utsettes 

Tilstede: 12  

Presentasjonsrunde  

Tradisjoner og konsepter leses 

Stille stund 

 

Tanker fra komiteene:  

Kafekomiteen: Lite servicevillighet 

Registreringskomiteen: 3 pers for å utsette, 1 for å beholde datoen. Begrunnelse: Hvordan 

ivareta nykommeren hvis restriksjon på 200 pers? Hvordan ivareta midlene til NA på best mulig 

måte, ref konsept 11?  

Innkvartering: Enstemmig om utsettelse. Begrunnelse: problemer med å håndheve regler om 

rengjøring.  

Underholdning: 5 av 6 stemmer for utsettelse. Innkvartering og registrering får størst problemer, 

så det står på dem 

Programkomiteen: Enstemmig for utsettelse. Forslag om speaker-jam som erstatning 

Matkomiteen: 2 for og 2 mot, en var ikke tilstede under avstemming. Spre ordet til nykommere 

om at det vil gjennomføres konvent på senere tidspunkt.  

Varakasserer: Fra et økonomisk perspektiv vil vi sannsynlig gå i tap om vi gjennomfører et 

konvent med 200 personer. Pga områdeøkonomien vil det være svært ugunstig å gå for et 

konvent før koronasituasjonen er over og vi kan gjennomføre et fullverdig konvent. 

 

 



Konklusjon:  

Vi er enstemmig for å utsette konventet til muligheten ligger til rette for å gjennomføre et 

fullverdig konvent. 

 

Med utsette menes at vi ikke legger ned konventkomiteen, men at vi gjør det vi kan for å komme 

oss videre. 

 

En annen sak med tanke på økonomi er logoen som ble stemt frem. Den har 3 farger i seg. Kan 

noen få sjekket hva et trykk med 3 farger vil koste oss? Mtp at salgskomiteen er forpliktet til å gå 

i pluss så må dette sjekkes i god tid før bestilling gjøres. Område har punkt i beslutingsloggen sin 

om dette.  

Forslag om å utsette til mars eller april. 

Kunst og design: Stemmer for utsettelse. Har oversikt over hvor mye et trykk med tre farger 

koster 

Veien videre:  

Enstemmig vedtatt å utsette til april 2021, tentativt 23-25. april. 

På områdemøtet i desember eller februar må det tas ny vurdering på om tentativ dato kan 

gjennomføres eller ei.  

Spørre området om tilliten til å videreføre vervene i konventkomiteen (de som kan) til april 2021.  

Si fra til skolen om at vi ikke kommer til å booke den til planlagt dato. 

 

Neste møte er 07.09.20 fra 18.00 til 20.00 

Vel møtt! 

 


