
 
 
 
Referat for konventkomitemøte 08.08.21 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: 11 
Møtet åpnet med stille stund 
Presentasjonsrunde 
Tradisjoner og konsepter lest 
 
1. Noen som har noe på eventuelt?  
Se eventueltsaker lenger ned 
2. Underkomiterapporter  
 
Program 
Jobber fortsatt med å skaffe folk til de ulike speakene. Er i rute og følger planen. Hovedspeaker 
har vært i Sverige før, så mulig han blir et godt trekkplaster på konventet.  
 
Salg og informasjon 
Har snakket med leder for program ang oversettelse av flyeren. Har gått igjennom fremdriftsplan 
for konvent. Holder på med utarbeidelse av plakater, vaktliste og plan for salg av effekter. Sender 
info til NA way Magazine. Laget ny versjon av flyer med ledige verv.  

Mat 
Har snakket med nestleder, og får inn mer detaljert rapport til neste møte.  
 
Underholdning 
Har fått bekreftet til sammen fem pers som skal spille musikk. Foreløpig ikke satt opp tidene de 
ulike skal få scenetid. I kontakt med lydmann og alt er i orden i forbindelse med det. Blir gjort på 
samme måte som i forfjor. Folk skal levere ting til utlodning eller auksjon i salg/registreringsbod 
når de kommer på konventet 
 
Cafe 
Har vært i kontakt med tidligere leder og fått en del tips på hvor mye som bør handles inn til 
konventet. Det meste kan handles inn i Sverige, men papp service kjøpes inn på Europris/kiwi da 
dette er billig. Korona restriksjonene har endret seg og man er nødt til å være fullvaksinert for å 
dra til Sverige. Jeg er gravid og har fått beskjed fra lege å vente med å ta vaksine til etter fødsel. 
Samboer skal fremskynde sin 2 dose med vaksine sånn at han kan kjøre ned og handle, og han 



trenger en hjelper. Tidligere leder foreslår at den som har kontakten med stedet bør ringe å høre 
hvordan det står til med sikringene. Sist konvent måtte kaffen kokes ute.  
 
Kommentarer: Stekte vafler i fjor på kjøkkenet, så det går på en annen krets enn i cafeen. 
Skal prøve å skaffe roll-ups fra OR-komiteen 
 
3. Hovedkomiteens rapporter  
 
Leder 
Skrevet dagsorden og lagt ut på FB informasjon om ledig innkvarteringsverv 
 
Nestleder 
Skrevet dagsorden og lagt ut på FB informasjon om ledig innkvarteringsverv 
 
Kasserer 
Har lagt ut faktureringsadressen og organisasjonsnummeret til NA på Messenger 
 
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  
- 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 Hvor lenge er ønskelig å holde underholdningen lørdag og søndag? 
Hvis vi avslutter kl 23 trenger vi ikke sende ut nabovarsel. Hvis vi skal holde på etter 23 må vi 
måle lydstyrken for å forsikre oss om at vi ikke forstyrrer allmenn fred. Hvis lyden måler over 
grensen må man søke om å få holde arrangementet. Det vanlige er å spille i to timer. Må 
planlegge videre hvor lenge de ulike vil holde på med musikken sin 
 
 
 



4.4 Jobber vi aktivt for å få inn leder for innkvartering? 
Flere har vært i kontakt med medlemmer, men det er vanskelig for folk å forplikte seg til å ta 
vervet. Folk sier de skal tenke på det til tross for at mye av arbeidet allerede er gjort. Informativ 
tekst er skrevet og lagt ut på FB. Er plan B å leie inn et vaskefirma? Dette vil kreve mye arbeid, 
og er sannsynligvis ikke lønnsomt.  
 
Det begynner å bli lite tid. Alle må spørre en person hver til neste møte 
 
Hvis vi ikke får en leder for komiteen må vi droppe overnatting på skolen, og dette vil gjøre 
vervet betraktelig mindre. 
 
Vi må be GSRene ta med info ut til gruppene sine via sekretæren på området og hennes 
epostadresser. Dette er eneste veien vi kan få info til gruppene før konventet. Det er ikke 
områdemøte før i september.  
 
5. Eventuelt 
 
5.1 Clean Design lurte på om de kunne få et rom til overnatting samt å ha tingene sine i  
Saken tas med til neste møte hvor vi uansett skal ha en plantegning opp på skjermen for å 
organisere rommene på skolen. Rom til tingene skal ordnes, men overnatting kommer an på om 
det blir overnattingsmuligheter overhodet på skolen og er avhengig av innkvarteringsvervet.  
 
5.2 Er det mulig å få et møte for medavhengige på konventet?  
Det er i utgangspunktet et annet fellesskap. Det er ledig tid på et møterom fra 15.30-17.00 på 
lørdagen av konventet. NARANON kan helt sikkert få denne tiden. En forutsetning burde være at 
det er ordnede forhold rundt møtet deres, og dette skal undersøkes videre av kasserer i komiteen. 
 
Neste møte: Onsdag 18.08.21 kl 20.00  
 
Zoomlink kommer på neste møtes agenda 
Vel møtt! 
 
I kjærlig tjeneste, 
Sekretær 
	
	


