
                      
 
 
Referat for konventkomitemøte 16.06.21 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: 8 
Møtet åpnes med stille stund 
Presentasjonsrunde 
Tradisjoner og konsepter leses 
 
1. Noen som har noe på eventuelt?  
Ingen saker 
 
2. Underkomiterapporter  
Salg og informasjon	
Vi har jobbet videre med innhenting av pris til t-shirt og krus. 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Kopp ink. 5-farget trykk: kr 70 stk.  
Anbefalt pris kr 150,-  kr 200, m/kaffeavtale 
T-skjorte ink. 2 stk. 5-farget trykk: kr 99 stk. Anbefalt pris kr 200,- 
 
Vi trenger også flere medlemmer som kan hjelpe til med salgsbordet på konventet. 
Har innhentet mailinglister til ulike 12-trinnsinstitusjoner. Har hørt med to medlemmer fra andre 
områder om servicevillighet, men ingen av de hadde anledning.  
 
Innspill om å ta over og bruke nøkkelbånd/halslenker fra servicekonferansen som ikke ble noe av 



 
Kunst & Design 
Intet nytt å rapportere 
 
Underholdning 
Har fått bekreftet et innslag siden sist. Har vurdert standup. Ønsker svar på hvor mye tid som er til 
underholdning. 
 
Matkomiteen 
Holder kontakt med hverandre  
 
Registrering 
Venter på at programmet skal bli klart. Enighet om laminert program og har fått tips om trykkeri 
fra fjorårets leder. Samme trykkeriet som lager t-skjorter. Skal diskutere videre på 
registreringsmøtet etter konventmøtet.  
 
3. Hovedkomiteens rapporter  
Leder 
Vært tilgjengelig på mail og vært i kontakt med de andre i komiteen. En mann som heter Peter har 
sendt mail og lurt på om han kan selge ting på konventet. Vært i kontakt med sekretær og 
installert opptaksknapp på Zoom så referatet kan skrives i etterkant.  
 
Nestleder 
Vært i kontakt med leder og de som har trukket seg fra vervene sine i komiteene 
 
Sekretær  
Ettersendt eldre referater til web 
 
4. Saker  
 
4.1. Valg  
- Leder (3års rusfri tid)  
- Nestleder (2års rusfri tid) 
- Sekretær (1års rusfri tid)  
- Kasserer (3års rusfri tid) Valgt inn! 
 
Underkomitéledere (1års rusfri tid)  
- Innkvartering Ledig Ingen villige 
- Opptak Ledig Ingen villige 
- Kafé  
- Salg Ledig (Vervet ivaretas inntil videre av leder for informasjonskomiteen) 
- Underholdning 
- Informasjon 
- Registrering 
- Kunst og design 
- Program Valgt inn! 
- Mat 
 

4.2 Oppdatere fremdriftsplan for alle underkomiteer  
Oppfordrer alle underkomiteer til å gå gjennom fremdriftsplanen med komiteene sine og delegere 
oppgaver. Nestleder skal ringe til underkomiteledere og snakke om fremdriftsplanen som et 
verktøy som gjør jobben med konventet enklere både for oss og etterkommere. 



 
4.3 Pris på trykk (Salgskomiteen) 
 

• Må vi endre fargepaletten til 2 farger?  
 

• Leder for salg påpeker at logoen med fem farger og trykk på begge sider som vi har fått 
tilbud på er innenfor budsjettet. 125 kr per t-skjorte med trykk på begge sider, moms 
inkludert. Planen er å kjøpe inn 100 t-skjorter. En måte å spare penger på er å kun ha trykk 
på ene siden.  

 
• I år skal det registreres, i motsetning til i fjor, hvor mange t-skjorter som selges og i hvilke 

størrelser. Slik vil neste års komite kunne basere innkjøpet sitt på tallene.  
 

• Tilbakemelding fra område om det er en forsvarlig pris. De refereres til at det har kommet 
inn lite 7. tradisjon, så området har lite penger. Motkommentar: det har aldri vært sendt så 
mye penger videre til region fra området? 

 
• Dette har vært en gjentakende sak i alle konventkomiteer påpekes det. Det sentrale målet 

er å bringe budskapet videre, trenger vi å bruke så mye penger på t-skjorter da? Erfaring 
tilsier at det selges flere trøyer hvis de koster 100kr. Det evt gjenværende t-skjortene  

 
• Dette er det viktigste konventet på lenge, og det argumenteres for at vi skal ha en ekstra 

flott t-skjorte i år. Skal vi satse på å minimere tapet eller tjene mest mulig? 
 

• Konklusjon: Leder for salg skal sjekke opp hva prisen blir hvis vi trykker opp 10 
hettegensere i tillegg og 75 t-skjorter, og se hva prisen blir hvis vi bare har trykk på ene 
siden. Varene som eventuelt ikke selges skal auksjoneres bort.  

 
4.4 Rekruttere til ledige verv 
Mangler leder til innkvartering, to stk fra andre områder ble spurt og takket nei. Det blir mest 
sannsynlig ikke overnatting i år, så komiteen vil bli mindre enn normalt. Dette gjør kanskje vervet 
mer attraktivt? Vi skal jevnlig oppdatere møteplanen, og legge den ut slik at folk kan melde seg 
på møtene og stille til valg.  
 
 
Neste møte: onsdag 30.06.21 kl 20.00  
Zoomlink kommer på neste møtes agenda 
Vel møtt! 
 
I kjærlig tjeneste, 
Sekretær 
	


