
Referat for konventkomitemøte 07.09.20 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 NAs prinsipper og avspeile vårt hovedformål. 

Tilstede: 9 
Møtet åpnes med stille stund  
Presentasjonsrunde  
Tradisjoner og konsepter leses 

1. Noen som har noe på eventuelt? 

Se eventueltsaker lenger ned 

2. Underkomiterapporter 

Kunst & Design: Alle var enige om at det var en god avgjørelse å utsette konventet. 
Har sjekket opp pris på trykk til klær med farger. Dette koster 50 kr mer enn svart 
hvitt-trykk.  

Registrering:  

Saker som ble tatt opp 
• Antall påmeldte 
o Kommer tilbake til dette, når vi vet hvor mange som det er plass til der vi skal 
være. 
o Hvis det blir fullt, kan vi åpne opp for å høre om noen er villig å gi sin plass 
videre. Det må da ivaretas at det endres kontaktinformasjon før konventet, så vi har 
oversikt. 
 
• Forhåndsregistrering og registrering på stedet 
o Vi går for forhåndsregistrering. Gjør det enkelt, vi kan ikke ha en inn og en ut, 



det gjør så vi mister oversikten. Vi må tenke oss grundig om før vi åpner opp for 
registrering på stedet. 
o For å unngå at det kun er oldtimers eller folk som er godt inn i NA må vi ha fokus 
på å nå ut til nykommere gjennom god informasjon mtp forhåndsregistrering. 
 
• Ta 1 Dag Eller hele helgen 
o Registrere en og en dag hvem som er der mtp smittesporing, og det er da 
bindende påmelding med forhåndsbetaling. 
o Betaling per dag, da blir det åpent for fler enn 200 per helg å delta. Den som skal 
snakke med fylkeslegen må da sjekke om dette er mulig, eller om hele helgen er et 
arrangement. 
o Håper på å kunne få til en enkel løsning på forhåndsregistrering som stopper på 
max antallet og at man kan huke av en og en dag.  
 
• Forhåndsregistrering av speakere og frivillige 
o Vi må huske å forhånds registrere speakere. 
o Den som skal snakke med fylkeslegen, må høre om de som skal gjøre service går 
utenom de 200, eller om det er inkludert de 200 som er max antall per dags dato 
 
I etterkant har vi hatt en avstemming over messenger, hvor 3 stemte for å utsette 
konventet og 1 stemte for å følge retningslinjene som er satt. Etter dette hadde 
hovedkomiteen møte og det ble vedtatt å utsette konventet til 2021. Så vi kommer 
sterkere tilbake neste år 

3. Hovedkomiteens rapporter 

Leder 
Vært i kontakt med resten av interimstyrete, tilgjengelig på mail og messenger. 

Kasserer 
Datoen skal helst være satt seks måneder før konventet.  
Logoen skal være forsvarlig økonomisk med tanke på tre farger. 

Nestleder 
Ikke noe nytt å rapportere 

 

4. Saker 

4.1. Valg  



- Leder (3års rusfri tid)  
- Nestleder (2års rusfri tid) 
 - Sekretær (1års rusfri tid)  
 - Kasserer (3års rusfri tid) 
 
Underkomite ́ledere (1års rusfri tid)  
- Innkvartering  
- Underholdning 
 - Informasjon Ledig 
 - Registrering 
 - Kunst og design 
 - Program  
- Salg Ledig 
 - Mat 
 - Kafe ́  
 - Opptak Ledig 
 

 
4.2 Tilbakemeldingen fra området.  
 
Området ga konventkomiteen tilliten til å beholde vervene videre til konventet kan 
gjennomføres.  
 
4.3  Veien videre? Fremdrift, brainstorm.  
 
Budsjettet er klart, men underkomiteledere må si fra fortløpende om de ser at de ser 
at de trenger mer eller mindre enn de opprinnelig meldte inn.  
 
Neste møte kan de som ønsker møte opp en halvtime før fysisk på Grunerløkka for 
å få et kurs i hvordan bruke fremdriftsplanen i Google docs.  
 
 
Eventuelt:  
Skal vi booke inn underholdning på den foreløpige datoen allerede?  
Konklusjon: Vi kan vente med å booke underholdning, det er ikke hast.  
 
PS: man får igjen penger for en bestilt reise hvis noe blir avlyst pga korona, verdt å 
tenke på i forbindelse med billetter til konventet. Likevel usikkert hvor pålitelig 
denne ordningen er, kan ta mye tid.  
 



Online kick-off eller mini online-konvent? Med et fysisk lokale i tillegg? 
 
Invitere kjente NA-medlemmer fra utlandet?  
 
 
 
Neste møte: mandag 19.10.20 kl 18.00-20.00 
Zoomlink: kommer på agenda for neste møte 
 
Vel møtt!  


