
 
 
 
Referat for konventkomitemøte 30.06.21 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: 13 
Møtet åpnet med stille stund 
Presentasjonsrunde 
Tradisjoner og konsepter lest 
 
1. Noen som har noe på eventuelt?  
Se saker i punkt 5 
 
2. Underkomiterapporter  
Informasjon 
Har sendt mail med kort info og flyer til ulike behandlingsinstitusjoner og ideelle organisasjoner, 
samt ettervernstilbud i østlandsområdet. 
Har hatt arbeidsmøter sammen med leder og dialog med han gjennom perioden. 

 
Kunst & Design 
Er fire personer i komiteen. Har snakket med nestleder og person som er ansvarlig for 
meditasjonsrom. Snakket med salgskomiteen om banner.  
 
Underholdning 
Ikke tilstede  
 
Mat 
Fem personer i komiteen. Snakket sammen om fremdrift. Skal sjekke ut noen priser i Sverige. 
Mot slutten av august blir det mer arbeid for komiteen.  
 
Registrering 
Tre personer i komiteen. Har fått tak i halsbånd/nøkkelbånd. Vippskonto til område er opprettet. 
Hvis noen har cash er planen at folk kan vippse for dem. Planer om et møte neste uke og legge 
slagplan videre. Har en mengde halsbånd, usikker på antall, vurderer å kjøpe inn noen flere enkle 
halsbånd slik at det er 350 til sammen minst. 
 
 



Cafe 
Opprettet en gruppe. Er tre personer i komiteen og flere hjelpere som har sagt ja til å jobbe på 
selve konventet.  
 
Program 
Vi har hatt flere møter siden sist der vi har jobbet frem tidspunkt til møter og underholdning. 
Videre har vi vært i kontakt med underholdningskomiteen for mindre avklaringer som krever 
plass på aulaen.  
For å finne temaer stemte vi for å la fellesskapet delta i beslutnings prosessen via konventets 
Facebook-side. Temaene ble evaluert og lagt inn sammen med noen egne forslag. Vi har forsøkt å 
nå flest mulig og hatt fokus på 5. tradisjon ift. konventets oppgave og mener å ha landet et godt 
program som vil favne fellesskapet på en god måte.  
 
Møtene er åpne som vil si at «ikke rusavhengige» også får delta. Unntaket er delingsmøter som er 
lagt inn for at de som har behov for et møte skal få delt fritt. Det blir invitert en av hvert kjønn til 
å dele på speaker møter.  
 
De tre hovedmøtene blir utført av kun 1 speaker pr møte. Henholdsvis k/m/k. Det legges også opp 
til et stående maratonmøte på eget rom. 
 
Dette årets komite lar seg ikke begrense av fjorårets bestemmelse om å kun ha norske speakere, 
men skal selvsagt forholde seg til sitt budsjett. Hadde vært flott å kunne streame speak/møter, men 
dette er en sak for opptakskomiteen.  
 
Salgskomiteen	
Har undersøkt prisforskjell trykkerier og trykk foran og bak. Forhåndsbestillingsskjema er laget 
og skal sendes ut som link for bindende bestillinger.. 
  

 



 
Det ble stemt for å trykke opp 75 t-skjorter fremfor 100 stk.  
 
 
3. Hovedkomiteens rapporter  
Leder 
Oppdatert FB-siden og delegert arbeidsoppgaver til nestleder. Ellers vært tilgjengelig og vært i 
kontakt med resten av komiteen.  
 
Nestleder 
Gjort oppgaver med dagsorden og snakket med enkelte ledere.  
 
Kasserer 
Har møtt forrige kasserer og fått tips og råd. Har også møtt mannen som skal levere terminalene. 
Han skulle sjekke hvor mye han skulle ta for leia. Vi får god rabatt. Han trodde  1000- 1500 for 
fire terminaler. Han ville være med opp på skolen i forkant av konvent  og være med på å sette 
opp terminalene. Blitt enig om 4-5 terminaler.  
 
Innspill om at terminalene kan rulleres der de trengs mer etter som dagen går og trykket forflyttes 
fra registrering til cafe. Innspill 2 om at wifi vanskelig lot seg bruke på skolen og at det 
erfaringsmessig har vist seg at det lønner seg med 5 terminaler. 2 i registreringa, 2 hos salg og 1 i 
cafeen.  
 
Sekretær  
Vært i kontakt med leder og transskribert og skrevet forrige referat og sendt inn til web.  
 
 
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  
- Salg  
- Underholdning 
- Informasjon 
- Registrering 
- Kunst og design 
- Program   
- Mat 
 

4.2 På bakgrunn av rapportene legger vi en handlingsplan for de neste ukene  
 
4.3 Rekruttering til ledige verv 
Plakat har blitt laget og lagt ut. Et innlegg er også lagt ut  på FB-sidene våre. Ønske om et nytt 
forsidebilde på FB-siden. 



5. Eventuelt  
 
5.1 Gjennomgang av Prosjektstyringsverktøy.  
Kan vi få til at det gjøres samlet for alle ledere på zoom? Det vil ta ca 30 min.  
Avtales i Messenger og stemmes over er slik at alle ledere kan delta en dag som passer for dem 
 
5.2 Programkomiteen leverte program med ”regnbuemøte” på planen. Det ble stilt spørsmål 
om dette ekskluderte andre medlemmer 
Kommentarer:  
 

• NA er et inkluderende felleskap med stor takhøyde. Vi møtes på tvers av alder, rase, 
seksuell legning, livssyn og religion. Vi møtes først og fremst som rusavhengige, og vil 
bringe budskapet om tilfriskning videre. Ønsket å ha fokus på et stort vi fremfor oss og 
dem.  

 
• Det er ønskelig å ha flest mulig møter som alle kan føle seg velkommen på. Forslag om å 

ha seksualitet som tema på et møte i stedet, da kan alle kjønn dele om det samme temaet 
 

• Et skeivt møte vil kunne gjøre at fler føler seg velkommen, og det er jo bra. Det er ikke 
alle som identifiserer seg som enten mann eller kvinne, så de kjønnsdelte møtene som 
allerede er på programmet har beveget seg vekk fra det store vi-et.  

 
• I NA blir vi inspirert til å se etter likhetene heller enn forskjellene 

 
Konklusjon: Programkomiteen fjerner alle kjønnsspesifikke møter på programmet på bakgrunn av 
beslutningsprosessen 
 
5.3 Vipps 
Kasserer ønsker oversikt over alle summene før de sendes over til området. Egen Vipps 
bedriftskonto, og dette nummeret er allerede opprettet.  
 
5.4 Selgere på konventet – hvor mange skal vi ha? 
Forrige gang hadde de ikke ryddet etter seg på rommene de hadde brukt. Konsensus om at to 
selgerboder er nok. Nestleder sender ut beskjed til selgerne om at de må rydde etter seg.  
 
 
Neste møte: onsdag 01.08.21 kl 20.00  
Zoomlink kommer på neste møtes agenda 
Vel møtt! 
 
I kjærlig tjeneste, 
Sekretær 
	
	


