
 
 
 
Referat for konventkomitemøte 01.08.21 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: 9 
Møtet åpnet med stille stund 
Presentasjonsrunde 
Tradisjoner og konsepter lest 
 
1. Noen som har noe på eventuelt?  
 
2. Underkomiterapporter  
 
Program 
Vi har stemt frem hovedspeaker. Hovedspeaker er meldt inn til hovedkomiteen for godkjenning 
og ble godkjent. Vi har videre vært i kontakt med hovedspeaker flere ganger som har takket ja til 
å komme til oss. Han vil overnatte hos leder av programkomiteen så antagelig slipper vi 
hotellutgifter.  
 
Vi har vært i kontakt med div komiteer som info, underholdning og salgskomite. Programmet er 
ferdig laget og skal sendes til informasjonskomite som setter sammen flyer og div info. Vi har 
startet med å finne folk til de ulike møtene. Dette er en meget hyggelig oppgave og folk syntes det 
er fint å bli spurt selv om svarene kan variere. Vi mener å ha satt sammen et sterk program som 
vil følge opp om vårt primære hovedformål som er å bringe NA budskapet videre og kunne feire 
vår tilfriskning. 
 
Salg  
I dag, 1/8, er fristen for å bestille genser, vi har fått inn bestilling på 6 stk. Skal vi forlenge fristen 
fram til vi sender inn bestilling til trykkeriet? Besluttet forlenget frist 

Vi sender inn bestilling ca 3 uker før konventet. Vi skal legge ut et påmeldingsskjema, hvor folk 
kan melder fra interessen for å hjelpe til med salgsbord. De som oppfyller krav til rusfritid o.s.v 
bli kontaktet av en i komiteen.  

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.  



Mat 
Hatt et par møter med nestleder.  
Undersøker basis varer for retten, Sur søt saus med masse (grønnsaker) - (Gris /kylling) med 
potetstappe. Det gjøres til uken. Handling og annet kommer senere når vi vet hvor mange, osv. Vi 
må nok ha hjelp til og få låne kjeler til de kokeplate systemet som er på skolen. 
 
Underholdning 
Har vært så heldige at to stk har sagt ja til å synge for oss, og en annen person har sagt ja til å 
spille den ene kvelden! Jobber med å få en DJ til og 1-2 som har noe å bidra med som 
underholdning! Anlegg skal være booket, vært litt frafall i komiteen som stort sett går på 
messenger men tenker å få til et lite møte enten på zoom eller fysisk! Trenger innspill til hvem jeg 
kan spørre om å ha countdownen! Ikt leder/ underholdning 
 
Cafe 
Vi har hatt vårt første Zoom-møte. Foreløpig er vi kun tre stykker, men jobber for å rekruttere. 
Nestleder er valgt! Vi har en plan på hva som skal serveres i cafeen. Foreløpig er det ikke blitt 
gjort noen innkjøp, men har begynt å skaffe oversikt over priser på pålegg. Har begynt å avtale 
med matkomiteen om lagringsplass og innkjøp 
 
3. Hovedkomiteens rapporter  
 
Nestleder 
Snakket med leder og andre som har bedt om hjelp med diverse 
 
Kasserer 
Varakasserer har fått tilgang til konventkontoen. Har hatt samtale med han som var kasserer på 
regionskonventet for noen år siden, for tips og råd. Beslutning om at 1500 kr dagen som betaling 
til hovedspeaker. 
 
Sekretær  
Hatt kontakt med leder og skrevet og sendt inn forrige referat 
 
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 En villig som stiller til valg neste møte! 
- Kafé  
- Salg  
- Underholdning 
- Informasjon 
- Registrering 
- Kunst og design 
- Program   
- Mat 
 



4.2 Oppdatere fremdriftsplan for alle underkomiteer (Spikre dato for gjennomgang) 
Oppfordrer alle underkomiteer til å gå gjennom fremdriftsplanen med komiteene sine og delegere 
oppgaver 

4.3 Oppdatering av eksterne selgere på konventet 
Selgere informert om at de må rydde opp etter seg. Det er de samme selgerene som deltar denne 
gangen også.  

4.4 Jobber vi aktivt for å få inn leder for innkvartering? 
Bestemmelse om at alle i komiteen skal spørre en person hver om å ta på seg vervet. 
Leder/nestleder legger ut en kort forklaring på hva innkvarteringsvervet innebærer på Jimmy Ks 
venner. Denne teksten skal fungere som en reklametekst for vervet!  

4.5 Gå gjennom plantegning av lokalet. 
Hensikt om å vite hvor vi skal plassere de ulike elementene/komiteene på konventet. Leder for 
programkomiteen har denne plantegningen og skal legge ut bildene på Messenger.  

4.6 Komiteene burde skaffe oversikt over hva de har av utstyr og hva de eventuelt trenger 
for å gjennomføre sine oppgaver 
Cafekomiteen oppretter avtaler med butikker i nærområdet slik at de kan levere tilbake overskudd 
av pappkrus og papptallerkener for eksempel.  

5. Eventuelt 
Agendaen vil nå fremover komme senest 3 dager i forveien av møtet, dette fordi vi har hyppigere 
møter fremover mot konventet i september.  

 
Neste møte: 08.08.21 kl 20.00  
 
Zoomlink kommer på neste møtes agenda 
Vel møtt! 
 
I kjærlig tjeneste, 
Sekretær 
	


