Referat for konventkomitemøte 25.08.21 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: 14
Møtet åpnet med stille stund
Presentasjonsrunde
Tradisjoner og konsepter lest
1. Noen som har noe på eventuelt?
Se eventueltsaker lenger ned
2. Underkomiterapporter
Rapporter utsettes til et hastemøte mandag 30. august på grunn av at vi nå står uten lokaler til
konventet
3. Hovedkomiteens rapporter
Leder
Vedkommende som meldte seg til å være leder for opptak har kanskje ikke anledning til å ta på
seg vervet likevel.
Kasserer
Dessverre ingen leie på Nordseter skole. Skolen hadde møte og så det som vanskelig pga covid 19.
Ingen utleie i år. De prioriterte sin egen ungdom med blant annet sportslige aktiviteter. Ingen utleie
før våren 2022.
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

- Opptak Ledig
- Kafé
- Salg
- Underholdning
- Informasjon
- Registrering
- Kunst og design
- Program
- Mat
5. Eventuelt
5.1 Opprette en ad hoc-komite som jobber med å finne nye lokaler, (hvis dato ikke er ledig –
alternativ dato oktober/november). Hvis budsjettet ikke holder må denne komiteen lage og
legge frem sak for område for å be om større budsjett.
Kommentarer:
Vi må ha et nytt lokale å presentere på områdemøtet sammen med forespørsel om å øke budsjettet
Vi kan ikke vente til områdemøtet 4. september ettersom dette er en krisesituasjon, så vi må være
ansvarlige overfor speaker som er invitert fra USA. Han har bestilt flybillett allerede.
I forfjor var det et rent overskudd på 90 000 på konventet, vi kan basere oss på at vi vil gå i
overskudd i år også.
Vi skylder oss selv og de andre NA-medlemmene å gjøre alt vi kan for å få til konventet nå
Kan vi korte ned antall dager på konventet eller forenkle det for å minske budsjettet hvis lokalet
blir dyrere enn 25 000 (som Nordseter skole ville koste)?
Vanligvis er det slik at området må godkjenne budsjettet før planleggingen av konventet starter.
Konklusjon: Forslag om at ad hoc-komiteen får tre dager på seg og tillit til å booke lokaler
innenfor budsjettets rammer. Eventuelt foreslår de budsdjettøkning til resten av konventkomiteen
på kommende hastemøte. Finner ikke ad hoc-komiteen et lokale innen gitt dato burde vi avlyse
konventet. Enighet om 30. august som frist.
5.2 Vi må på et nært tidspunkt varsle fellesskapet om at vi står uten lokaler. Ønsker drøfting
om temaet for å ikke påføre folk unødige reiseutgifter etc
Vi lager en flyer som kan publiseres i FB-gruppene. Enighet om å ha en positiv vinkling når vi
formidler at vi ikke har lokaler, slik at vi ikke ender opp med færre deltakere på konventet hvis det
gjennomføres. Informere om at en ad hoc-komite er opprettet. Oppfordre fellesskapet til å komme
med innspill hvis de har noen.
Neste møte:
Mandag 30.08.21 kl 20.00
Zoomlink kommer på neste møtes agenda.
Vel møtt!

I kjærlig tjeneste,
Sekretær

