
 

 

Referat for konventkomitemøte 19.05.21 kl. 20.00-21.00 
Sted: Zoom 
 

Tilstede: 7  

Presentasjonsrunde  

Tradisjoner og konsepter leses 

Stille stund 

Forrige referat leses og godkjennes 

 

1.Noen som har noe på eventuelt? 

Hvordan kan vi understreke viktigheten av å dukke opp på møtene eller i det minste si fra ved 

fravær fra møtene? 

 

2. Underkomiterapporter  
Matkomiteen opprettholder kontakten med hverandre og venter bare på klarsignal om å sette i 

gang 

Informasjonskomiteen jobber med flyer og med å rekruttere flere medlemmer, og en evt 

nestleder. 

Programkomiteen skal ha et fysisk møte neste uke for å lage plan for tema og drodle rundt ulike 

navn. Komiteen består av 5 personer, og har ikke noen nestleder, men skal få på plass dette. 

Tenker i utgangspunktet norske speakere 



3. Hovedkomiteens rapporter 
Leder var borte forrige gang og nestleder steppet inn. Intet nytt å rapportere.  
Nestleder har laget og sendt ut møteplan. Laget kontaktliste som trengs å bli fylt ut ytterligere. 
 
Sekretær har intet nytt å rapportere 

4. Saker 

4.1 Valg 
Ledige verv til underkomiteledere (krav om ett års rusfri tid): 

Innkvartering 

Salg 

Kafe  

Opptak  

Ingen kandidater stilte til valg  

4.2 På bakgrunn av rapportene legger vi en handlingsplan for de 

neste ukene og rekruttering til ledige verv 
Hvis ingen leder er funnet for salg innen 14 dager så må en av oss andre i komiteen ta vervet 

 

Vi mangler folk til kafedriften, så viktig at vi finner folk til kafeverv, spesielt en leder som kan ta 

de store avgjørelsene om hva som skal kjøpes inn og bestemme priser 

 

Leder for informasjon tar ansvar for å legge ut innlegg på NA-grupper på FB som skal tiltrekke 

seg servicevillige til de ledige ververne. Frist for ferdig flyer med info: før 6. juni 

 

Se Messenger-chat for konkrete kandidater som skal kontaktes og spørres til ledige verv 

 

4.3 Eventuelt 
Nestleder skriver en beskjed i Messenger ang stort fravær på dagens møte samt en oppfordring 

om å stille på møtene fremover 

 



Neste møte: søndag 6. juni klokka 20.00 
Zoomlink: kommer på agenda for neste møte 
 
Vel møtt! 
IKT, sekretær 
	
	


