
Erfarings skema Formanden konventet  
 

 
 

1. Hvordan var det at skaffe folk til at hjælpe dig, ?Hvad gjorde du for at få hjælp til 
mødeleder  
Det var nemt at finde hjælpere. Vi brugte servicemeddelelser på møderne og gennem andre 
NAere. Både lokale NAere og fra andre byer henvendte sig. 

 
2. Hvad mener du, kan gøres anderledes for at skaffe flere folk. 

Brug grupperne på Facebook 
3. Hvor mange penge startede du med________ Kr.  Havde du for lidt .Ja _____ Kr. Nej___0_  Kr.    

Vi startede kun ud med 3000 kr i byttepenge. Vi havde ikke for lidt penge. 
4. Hvad har du brugt af penge.___________0_____ Kr. 

Køkken stod for alle vores indkøb 
5. Hvad har du af overskud ca 9000Kr. husk at indlever regnskab til kasseren  

 
6. Hvordan kørte Konvent møderne  

Konventmøderne kørte fint. 
 

7. Hvilken opgaver havde du med at starte konventet 
Finde folk til vagtplanen 
Mødes med køkken for at aftale indkøb 
Klargøre cafeens områder 

8. Hvordan tog folk det at de blev kontaktet pr mail 
Vi brugte messenger og kontaktede folk der. 

 
9. Hvad har været utilfredsstillende for dig, med din opgave. 

Der var meget langt mellem køkken og cafeområdet, vi brugte mange ressourcer på at løbe 
frem og tilbage. 

 
10. Hvordan har du været tilfreds med din opgave.  

Der var mange der meldte sig i cafeen til at lave service og var søde til at hjælpe. 
 

11. Hvad syntes du har været det vigtigste for dig på konventet  
Det har været vigtigt at kunne give lidt slip i cafeen og nå et par møder og speaks selv, og være 
en del af konventet. 
 

12. Hvilken observationer på konventet mener du kan gøres beder og anderledes på næste 
års konvent. 
Vi havde 4 på hver vagt, men da der var meget langt fra køkken til cafe, kunne vi godt have 
brugt en mand eller to mere. 

 
13. Hvad skulle have været med her på seddelen for den kan blive mere fyldestgørende. 

 
 
 
 


