
Referat fra konventkomitemøte 28/6-22 

Tilstede: Thomas, Cathrine, Noor, Jon Espen, Mathilde, Ketil og Nina 

 

Ketil informerer om hva et konvent er for en nykommer som deltar på møtet. 

 

Vi har booka Nordseter skole 16.-18.-22. 

Leder lager en teaser. Han sender den først til oss i komiteen på mail eller chat. Når den er godkjent 
sender vi den ut til alle Na-relaterte grupper på Facebook og webkomiteen i Norge, Sverige og 
Danmark, samt den internasjonale.  

 

Med de prisene vi har fått på skolen, som var mye hyggeligere enn først forespeilet 

Vi har ikke bestemt noen pris for inngang enda, men vi ser for oss kanskje 350,-.  

Vi ønsker å drive et konvent med overskudd, for å sende penger videre i strukturen i Na, sånn at land 
som ikke har penger kan starte Na grupper og få nøkkelringer og litteratur på sitt språk.  

 

VALG: 

Leder for informasjon: Cathrine stiller til valg og ble enstemmig valgt.  

 

Vi tok en presentasjonsrunde, sent, men godt.  

 

Rapport fra registrering: 

Har ikke fått med seg noen enda, men jeg setter Thomas i kontakt med Katrine og John Inge som har 
hatt registrering tidligere. Jeg og Thomas setter oss en time på jobb. 

 

Rapport fra Kunst og Design 

Tenker nytt, vil unngå søppel, så lager en QR-kode der programmet og informasjon linkes på en 
nettside. For de som ikke har smarttelefon blir det noen få som blir skrevet ut.  

Har flyer klar, vi godkjenner den gule. Vil lage et banner som det står velkommen tilbake og kom 
tilbake, det virker! 

Trenger et lokale å jobbe på, å drive med maling osv. Noor har en kontakt som hun ringer.  

Ledige verv: Kafe og innkvartering og nestleder. 

Nina og Noor lager middag på lørdag! 

For å få litt orden på røykerne, er et forslag å sette opp et partytelt som de kan stå under om det blir 
regn. 



 

Neste møte holdes på Majorstua i Link sine lokaler etter En god start på dagen sitt møte søndag 24/7 
kl. 13:15! 

Vel møtt! 

Takk for service alle sammen! 

 

I kjærlig service Nina 

Sekretær 

 

 

 


