
                      
 
 
 
Referat for konventkomitemøte 06.06.21 kl. 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:  
Møtet åpnes med stille stund 
Presentasjonsrunde 
Tradisjoner og konsepter leses 
 
 
1. Noen som har noe på eventuelt?  
Farger på logo 
Kontantløst konvent 
Retningslinjer for konvent 
 
Se utdyping av eventueltsaker lenger ned 
 
2. Underkomiterapporter  
Informasjonskomiteen 
 
Vi har laget en flyer spesielt til rekruttering av verv. Denne er sendt til leder av konvent og er 
lagt ut på nanorge.no og Facebook-gruppen til konventet. Ser også at den er delt på Jimmy K.  
 
Vi fortsetter å jobbe mot ferdigstilling av hovedflyeren. Vi trenger info om konventinnhold 
fra programkomite, tid/pris osv fra registrering og hotell info fra innkvartering.  
 
Vi skal undersøker behovet og tidligere erfaring med pressepakke.  
 
Salgskomiteen 
Hvor mange deltager er det forventet? Skal vi basere salg på lik linje med 2019 i forhold til 
deltagelse og antall som bestilles inn?  
 
Vi har jobbet med budsjettet til salg, ikke ferdig.  



 
Vi har jobbet med banneret til scenen og fotovegg samt utforming av forslag til kopper og  
t-skjorter.  
 
Vi trenger flere medlemmer som kan hjelpe til med salgsbordet på konventet.  
 
Kunst & Design 
Ikke noe nytt å rapportere siden sist 
 
Underholdning 
Har fått reservert lydanlegg. Er i dialog. Vært i kontakt med ulike DJ angående å spille på 
kvelden. Samme prisavtale som sist. 
 
Matkomiteen 
Er i dialog med hverandre. Grensen har åpnet slik at de kan sjekke priser og hente inspirasjon 
 
Registrering 
Skal ha møte kommende onsdag 
 
3. Hovedkomiteens rapporter  
Leder 
Har rapportert på område og vært i kontakt med medlemmer i komiteen og sendt mail til web 
for oppdatering om info for konventet 
 
Kasserer 
Vært i kontakt med komiteen 
 
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) 
 
Underkomitéledere (1års rusfri tid)  
- Innkvartering Ledig Ingen villige 
- Opptak Ledig Ingen villige 
- Kafé Valgt inn!  
- Salg Ledig (Vervet ivaretas inntil videre av leder for informasjonskomiteen) 
- Underholdning 
- Informasjon 
- Registrering 
- Kunst og design 
- Program  
- Mat 
 



4.2 Styringsverktøy: Exel milepælsplan  
Vi tar i bruk 2019-konventets milepælsplan for årets konvent 
 
4.3 Rekruttering: innhente servicevillige fra andre områder 
To personer fra andre områder ble foreslått og skal spørres til ulike verv  
 
Eventuelt 
 

1. Farger på logo  
Kan vi bytte logo? Skal vi endre fargene? Jimmy sjekker budsjett for trykk. Evt. Bytte 
til to farger på logo. Sak videre til neste møte. 

2. Kontantløst konvent 
Vi bruker privat Vipps-konto. Vi gjør det kontantløst pga koronasituasjonen 

3. Retningslinjer for konvent 
Det skal avholdes et konvent som om samfunnet er åpnet. 350 deltakere. 15 august blir 
det evt. revidert. 

 
Neste møte: mandag 16.06.21 kl 20.00  
Zoomlink kommer på neste møtes agenda 
 
Vel møtt! 
 
 
 
	


