
 
 
 
Referat for konventkomitemøte 05.09.21 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 punkter til eventuelt?  
Se eventueltsaker lenger ned 
 
2. Rapport fra underkomiteledere 
Program 
Kommer til å finne speaker fra Sverige eller Danmark for å minske kostnad. Ellers alt ok 
 
Salg 
Har hentet t-skjorter og kopper. Ellers alt bra.  
 
Info 
Har gjort alt vi skal, og er i rute i forhold til planen. Laget plakater osv. Skal sende epost til 
behandlingsinstitusjoner om utsatt konvent 
 
Mat 
Alt etter planen. Cafe-komiteen vurderes sammenslås med mat pga leder for cafe er gravid 
 
Underholdning  
Mange av de som skulle underholdt tror at det ikke blir noe av, så det er mange som kanskje vil 
trekke seg når de ikke kan forholde seg til en dato. Derfor må de kontaktes og bli informert om at 
ny dato ikke er satt 
 
3. Rapport fra områdemøtet 
Komiteen gis tillit til å fortsette arbeidet med konventet på ubestemt tid til vi finner nytt lokale. 
Konsensus om dette. 
 
Kommentarer:  
Det ble ikke spurt om å utvide budsjettet, slik det var snakk om.  



Vi har foreløpig brukt penger på flybillett til speakeren, og dette er penger vi ikke får uttelling for 
i det utsatte konventet. Speaker skal sannsynligvis snakke på et NA-møte istedenfor ettersom han 
ikke får kansellert turen til Norge 
 
4. Veien videre 
-Enighet om at vi satser på et konvent som går i null, og ikke i pluss slik det har gjort de siste 
årene. Dette vil gi handlingsfrihet. I tillegg står det i retningslinjene at det ikke skal være inntekter 
fra konventet. Dette skal vi forholde oss til. 
 
-Vi har hatt samme leiepris på lokale til konvent i over 20 år, og markedsprisen har gått opp på 
disse årene. Det er derfor naturlig at budsjettposten til lokale økes 
 
-Lage en presentasjon om NA som leietaker 
 
-Lage en oppsummering av hva vi har og ikke har for å få et bilde av status quo 
 
-Tegne bindende avtale med lokalet med en gang for å gi sikkerhet 
 
-Ad hoc-komiteen fortsetter på ubestemt tid.  
 
4.1. Valg  
- Leder (3års rusfri tid) Ledig 
- Nestleder (2års rusfri tid) 
- Sekretær (1års rusfri tid) Ledig 
- Kasserer (3års rusfri tid)  
 
Underkomitéledere (1års rusfri tid)  
- Innkvartering  
- Opptak Ledig 
- Kafé  
- Salg  
- Underholdning 
- Informasjon 
- Registrering Ledig 
- Kunst og design Ledig 
- Program   
- Mat Ledig 
 
4.2 Rekruttering til ledige verv 
Lage en plakat som skal rekruttere til de ledige vervene og som samtidig inforrmerer om at 
komiteen fortsetter å planlegge og jobbe mot et konvent 
 
5. Eventuelt 
5.1 Lage ny møteplan 
Positivt at forrige møteplan hadde veksling mellom onsdager og søndager slik at komiteens 
medlemmer får planlagt rundt jobb og andre planer. Nestleder gis tillit til å lage et forslag til ny 
møteplan. Neste møte fastsettes til onsdag 29. september 
 
5.2 Kan noen oppbevare fire esker med t-skjorter og kopper frem til konventet?  
Oppbevares med andre rekvisitter tilhørende konventet 
 
 



 
Neste møte: 
Onsdag 29.09.21 kl 20.00  
Zoomlink kommer på neste møtes agenda. 
Vel møtt! 
 
I kjærlig tjeneste, 
Sekretær 
	


