
     
  

 
Referat for konventkomitemøte 18.08.21 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
Vi er i rute med å finne speakere. Mange er ennå ikke spurt så ingen grunn til å føle seg trygge. Er 
i dialog med hovedspeaker som har bestilt billett. Han kommer også med andre folk fra utlandet 
som blir med for å feire tilfriskning og spre budskapet om håp. De er nå 4 stk så mulig vi skal 
vurdere å bruke flere av disse til å andre speak. Har fått tilsendt program av informasjonskomite til 
gjennomlesning. Dette er også oversatt til engelsk. Neste møte i program komiteen er i kveld etter 
møte med hovedkomiteen. Da vil vi ansvars fordele de siste oppgavene som gjenstår
 
Salg 
Oversatt programmet til engelsk, satt opp layouten og sendt til programkomiteen. Sendt forslag til 
plakat til K&D komite. Snakket med trykkeri og dobbeltsjekket bestillingen. Alt er i boks med 
bestillingen. VI avventer med hettegenser bestilling til 01.09 pga forhåndssalg. Rekruttert til 
salgsbod.
 

Informasjon
 Sendt ut flyer til web. Snakket med program ang. materiell til konventet.

Kunst og design
 Snakket med tidligare konvent ledere ang strategi til at ordne med scen. Dialog med den som 

kommer sette opp stille/meditasjonsrom. Banner vil bli bestilt innom nærmaste dager. 

Mat
Fått tak i pris og varer fra storleverandør når den tid kommer. Nestleder gjorde en bra jobb der. Vi 
på kjøkkenet sparer en del tid. Snakka med folk som er klare til innsats.



 
Underholdning
Er i fra forrige gang i ferd med å lande 2 stk til countdownen! Vi har god oversikt over anlegget og 
det gjenstår bare å få inn 4stk som kan bare anlegg inn på fredagen å ut på søndagen,og så må jeg 
finne en som har lyst til å holde loddtrekningen (sammen med eventuelle barn som kommer!) Og 
kjøpe lodd!
 
Cafe
Har ikke mye nytt å rapportere foreløpig. Innkjøpene gjøres i september. Mulig at en kan bistå 
med innkjøp i Sverige sammen med leder av matkomiteen  og en sterk vaksinert tredjepart som 
foreløpig kalles "wild card". Neste møte i komiteen er i midten av førstkommende uke.
 
Registrering 
Er 4 stk i komitéen. Hvorav 3 av dem har erfaring med registrering fra tidligere. - de har besluttet 
og ikke bruke app’en og har derfor funnet frem manuelle lister for registrering av rusfri tid og til 
evnt. smittesporing. - de har 100 røde halsbånd fra tidligere konvent og vil kjøpe flere eller finne 
en annen løsning. - de er, pt, 5-6 stk til og deles om og sitte i døra. Og vil rekruttere flere før eller 
under konventet. 
 
3. Hovedkomiteens rapporter
Leder
Vært i kontakt med underkomiteenes ledere 
 
Nestleder
Skrevet agenda, og oppfordret til rapportering på Messenger-gruppen. Hatt møter med registrering 
vedr framdrift. Innhentet kontaktinfo og ajourført kontaktlister 
 
 
Kasserer
Har hatt møte med varakasserer og satt opp Excel-programmet for føring av regnskap. Snakket 
med Nordseter skoles nye koordinator Tirsdag 24/8 skal de ha et møte på skolen hvor de avgjør 
om vi får leie skolen eller ikke.. Skolen ønsker uansett at vi bruker vaskefirma til å vaske etter 
konventet av smittevernhensyn. De ble glade for å høre at det ikke blir overnatting
 
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 Valgt inn!
- Opptak Ledig
- Kafé 
- Salg 
- Underholdning
- Informasjon

 - Registrering



- Kunst og design
- Program  

 - Mat
 

4.2 På bakgrunn av rapportene legger vi en handlingsplan for de neste ukene
Se oppdatert fremdriftsplan for oversikt over hva som er i prosess og hvilke oppgaver er ferdigstilt 
 
4.3 Gjennomgang av plantegninger/romfordeling
Plantegning og fjorårets oversikt over plassering av ulike enheter er delt i Messenger. 
 
Kommentarer og spørsmål:
Forslag om å holde hele konventet i første etasje for å minske kostnad for vaskefirma. Mindre å 
rydde og holde styr på. Enighet om dette.
 
Hva med OR-komiteen og telefonkomiteen – skal de ha stands? 
 
OR skal ha læredag på Lambertseter kirke i høst. Telefonkomiteen ble spurt i fjor om å komme, 
men takket nei ettersom de mente det ikke ligger i komiteens mandat å planlegge en slik 
tilstedeværelse. 
 
Konklusjon: Leder for konventkomiteen tar kontakt med litteraturkomite for å undersøke om vi 
kan ha litteratur til salgs på konventet. Det som evt blir til overs kan vi sende tilbake.
 
5. Eventuelt
5.1 Hva er PLAN B hvis skolen ikke lar oss ha konventet hos dem?
 
Kommentarer: 
Maten som er planlagt kan ikke serveres hvis vi skal holde konvent på f eks Vålerenga kirke. 
Dette ettersom kjøkken og kafeteria ikke får plass i samme kjøkken der. Da må vi lage deler av 
maten hjemme hos folk. Vet om et lokale på Kalbakken som skal undersøkes som mulig plan b. 
 
Vi kan begynne å ringe alternative steder neste uke når vi har fått svar fra skolen, men kan 
idemyldre allerede nå.
 
Det bør være samme dato og i Oslo fordi folk allerede har bestilt billetter. Vårt første håp er nok 
Vålerenga kirke.  
 
En mulighet er lokalene til Johan Andresen og Ferd. Andresen har et hjerte for rusavhengige. 
 
Lillestrøm er også et sted med store nye lokaler hos Frelsesarmeen, hvor vi kan ringe om det 
trengs. 
 
5.2 Dato for befaring
Må gjøres i skoletiden. 1. og 2. september kl 15.00 evt kl 17.00 ble foreslått. Vi kan forhøre oss 
om to datoer og klokkeslett når vi får endelig svar fra skolen. 
 
Neste møte: Onsdag 25.08.21 kl 20.00 
 
Zoomlink kommer på neste møtes agenda
Vel møtt!
 



I kjærlig tjeneste,
Sekretær
 
 
 




