
	
 

Referat for konventkomitemøte 19.10.20 kl. 18.00-20.00 
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: 11 
Møtet åpnes med stille stund  
Presentasjonsrunde  
Tradisjoner og konsepter leses 

1. Noen som har noe på eventuelt? 

2. Underkomiterapporter 

Ikke noe nytt å rapportere 

3. Hovedkomiteens rapporter 

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) 

 
Underkomitéledere (1 års rusfri tid)  

- Innkvartering  
- Underholdning 
- Informasjon Ledig 
- Registrering 
- Kunst og design 
- Program  
- Salg Ledig 
- Mat 
- Kafé  
- Opptak Ledig 

 
 



	
 

4.2 Dato for konvent 

Usette til september 2021? 

Kommentarer:  
 

- Vanskelig å holde motivasjonen oppe når situasjonen er så usikker 

- Vi har nok tid til å arrangere et konvent i april, det er forskjell på motivasjon og tid 

- En mulighet er å starte opp igjen arbeidet i februar og jobbe som vanlig frem mot et 

konvent i september. Dermed si at 2020-konventet ble avlyst, ikke utsatt til april.  

- Det er lurt å utsette hvis vi skal kunne få 500 besøkende. Også fordelaktig å utsette 

med tanke på Trondheim sitt konvent.  

- Bedre å ikke haste fram, men forhåpentligvis arrangere et så normalt konvent som 

mulig i september 

- Usikkerheten om vi kan holde konventet i april er det mest negative, og er det som 

påvirker mange underkomiteer. Gjør det vanskelig å organisere med lokale, mat osv. 

 

9 stemte for utsettelse 

1 avstod fra å stemme 

Ny foreløpig dato for konventet: 24 - 26 september 2021 

 
4.3 ZOOM kick-off 

- Ansvarsområder: Kan programkomiteen ta ansvaret?  

- Vi trenger å finne speakere 

- Utstyr må være plass hvis det blir streaming fra Lambertseter. Da må vi også snakke 

med Lambertseter for leie av lokalet 

- Hvem vil holde/”hoste” speak?  

- Ang dato, spiller vi ballen videre til programkomiteen  

 

4.4 Logo 

- -Tilbakemelding fra område om kostnad 

- Endre til to farger for å få det billigere? 

Ang logoen har området ingen faktisk innflytelse, men som NA-medlemmer hadde de 

meninger om kostnaden på logoen: Konventet er den største inntektskilden til område øst. Det 

blir mindre attraktivt å kjøpe hvis genseren koster mer. Er det forsvarlig økonomisk med tre 

farger? 



	
 

 

Kommentarer: Tilliten er gitt til kunst og design-komiteen og det er opp til dem å avgjøre to 

eller tre farger.   

Vara-kasserer: Vi har et budsjett å holde oss innenfor, så kanskje vi skal omprioritere i 

budsjettet for å få en kulere t-skjorte/genser 

 

5. Brainstorming rundt nye ideer til konvent 2021 
Dette tas i februar. Mye av arbeidet som er gjort i år vil kunne videreføres til neste år. 

Alle i konventkomiteen informerer under kunngjøringene på sine faste møter om de ledige 

vervene som trengs å fylles i konventkomiteen.  

 

Konventkomiteen fortsetter kommunikasjonen videre på Messenger ang Zoom-kickoff. 

Ny foreløpig dato for konvent: 24 - 26 september 2021 

 
Neste møte: mandag 15.02.21 kl 18.00-20.00 
Zoomlink: kommer på agenda for neste møte 
 
Vel møtt!  
 


