
Referat for konventkomitemøte 15.02.21 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? 

Nei 

2. Underkomiterapporter 

Intet nytt å rapportere 

3. Hovedkomiteens rapporter 

Intet 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 Valgt inn! 
 - Kunst og design 
 - Program  
 - Salg Ledig 
 - Mat 
 - Kafe ́  
 - Opptak Ledig 
 

 
4.2 Veien videre - fremskritt - brainstorm  
 
Vi har hatt vervene våre lengre enn planlagt grunnet utsettelser av konventet. 
Flere har valgt å trekke seg, og andre sliter med motivasjonen. Leder foreslår to 
alternativer, enten holde et web-konvent så snart som mulig eller legge ned 
komiteen  
 
Kommentarer:  
 

• Web-konvent er enkelt, ti temaer og ti speakere. Hvis vi får gjennomført 
det fysiske konventet i løpet av 2021 kan vi beholde verv, men hvis 
utsettelse til 2022 bør vi si fra oss vervene 

 
• Vi kan hente inspirasjon fra online NA-konventer internasjonalt, hvor 

mange har holdt suksessfulle workshops med fokus på nykommeren  
 

• Må et web-konvent skje med en gang eller kan vi vente til april? Vil da 
fungere som en kick-off for det fysiske konventet vi planlegger til høsten 

 
• Ny gruppechat opprettes for fastsetting av temaer, innledere og hvem som 

skal spre info og lage visuell profil for web-konventet.  
 

• Hvis tre medlemmer av konventkomiteen kommer opp med tre temaer og 
tre innledere hver, så er en god del gjort.  

 
• Høre om erfaringene fra områdemøtet på Zoom, og som hva er viktig for 

at det tekniske skal fungere best mulig 
 



• Ha vippsnummer stående fast på bakgrunnen til speakeren. Denne 
bakgrunnen styrer møtelederen 

 
• Innledermøter i 20 min, og 40 min deling etter?  

 
• Speakere og temaer tilpasset både  nykommere og oldtimere 

 
• Countdown?  

 
Konklusjon:  
 
17. april fra 10-18  settes som foreløpig dato for web-konvent, og 
konventkomiteen består videre med plan om et fysisk konvent til høsten 2021 
 
Neste møte: 28. Februar klokka 18.00 
Zoomlink: kommer på agenda for neste møte 
 
Vel møtt! 
IKT, sekretær 


