
ERFARINGSSKEMA - KASSERER 
 
Min første tanke omkring årets konvent (NOKNA 25), samt kasserertjansen er, at der 
mangler nogle redskaber til at lette tingene.  
Det betyder kort sagt, at der er for lidt frihed ift. at kunne agere med pengene på 
konventkontoen, og for meget afhængighed ift. at OSKs kasserer skal indover. 
Problemet blev delvist løst da en hævekort blev bestilt, så vi selv kunne trække 
penge ud. 
Der er dog stadig et grundlæggende problem i og med at vi ikke selv har adgang til 
konventkontoen, MobilePay-betalinger etc. 
Min klare anbefaling er, at kasserer og vicekasserer får fuld styring med disse ting, 
da det vil spare timer i kommunikation frem og tilbage. 
 
Min anden erfaring er, at der er stor forskel på underudvalgsformændene, og at der 
bør være et større fokus på at folk afleverer bilag og penge til tiden, samt at 
underudvalgsformænd ikke køber ting for hinanden, da det skaber en kæmpe 
forvirring. 
Det burde (ifølge mig) være et krav at folk afleverer deres ting og holder deres 
forpligtelser som aftalt. 
Mange af posterne indebærer ansvar for en hvis mængde penge, og det bliver 
ufattelig svært at finde rundt i, når der bliver byttet på kryds og tværs, og der ikke 
bliver afleveret kvitteringer. 
Det må og skal være et fælles ansvar at få styr på disse ting, da man hurtigt kan få en 
uheldig rolle ved selv at skulle kontakte folk i tide og utide. 
 
Med det sagt, så gik årets konvent rigtig godt og vi endte med et overskud der siger 
+90.000,00. 
 
Vi kan selvfølgelig godt diskutere om entrépriserne er for høje, men omvendt vil jeg 
argumentere for at en stor del af overskuddet bliver sendt videre og derved 
arbejder for den addict der stadig lider - også i lande, hvor penge ikke bare er noget 
man lige har.  
 
Jeg vil samtidig gerne slå et slag for det samarbejde vicekassereren og jeg havde. 
Vil fik fordelt opgaverne godt op til konventstarten mht. udlevering af penge osv. 
På det punkt, var alt helt perfekt. 



Jeg vil også samtidig gerne rose OSKs kasserer for et godt samarbejde! 
Når tingene er som de er, kunne jeg i denne forbindelse heller ikke have ønsker og 
bedt om mere på den front. 
 
Tak for i år, og vi ses til NOKNA 26  
 
 
 


