
Referat for kick-off-møte 28.02.21 kl. 19.00-20.30 Sted: 
Zoom 

Formål for eventet: 

Online kick-off holdes som et prosjekt av konventkomitéen i Anonyme Narkomane (NA) for 
å føre våre medlemmer sammen i feiringen av tilfriskning og bringe budskapet videre. Online 
kick-off´et  skal ha en åndelig atmosfære av tilfriskning og virke tiltrekkende på rusavhengige 
som søker vårt fellesskap. Møter, arbeidsmøter og andre aktiviteter settes opp for a ̊ oppmuntre 
til enhet og fellesskap blant våre medlemmer.  

Online kick-off´et retter seg etter NAs prinsipper og avspeiler vårt hovedformål.  

Fordi konvent sponses av Område Øst servicekomité (OØSK), skal de alltid 
rette seg etter NAs prinsipper og avspeile vårt hovedformål. 

Tilstede: 7 
Møtet åpnes med stille stund  
Presentasjonsrunde  
Tradisjoner og konsepter leses 

1.Noen som har noe på eventuelt? 
 Nei 

2. Saker 

2.1 Program for kick-off 
 
Fra klokken 10-20 den 17/04. To hosts på de ti timene og én i backup. 
 
Lesing av innledende ark ca 10 min, innleder snakker i 20-30 min, resterende 20-30 minutter 
deling, 5 minutter avslutning 
 
Møteleder deler skjerm med en klokke når speaket til innleder nærmer seg slutten, 3 min igjen 
f eks 
 
2.2 Presentasjon av speakere, innledere og temaer 
 
Kl 10: Bare for i dag-møte ”Prioritet: møter” 
Kl 11: Villighet 
Kl 12: Trinnarbeid og sponsor 
Kl 13: Balanse i tilfriskning 
Kl 14: Sponsorskap  
Kl 15: Oldtimer i NA 
Kl 16: Living in the solution 



Kl 17: Tema kommer 
18.30-20: Hovedspeak –En ny måte å leve på 
 
2.3 Videre fremdrift 
 
Frist om tre uker på å ha ferdig promoteringsmateriale (program og flyer) som skal sendes til 
web og legges på FB (Ansvar: underholdning) 
Lage møteledernøkkel (Se IP med retningslinjer som ligger på NANorge.org) (Ansvar: 
sekretær) 
Lage PowerPoint-presentasjon med alle møtekortene som skal leses, der skal også Vipps-
nummer stå (Ansvar: kasserer) 
Kasserer i området skal kontaktes for å opprette kickoff-vipps (Ansvar: kasserer) 
 
Neste oppdateringsmøte: 8. mars klokka 19.00 
Zoomlink: kommer på agenda for neste møte 
 
Vel møtt! 
IKT, sekretær 
	


