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Referat af online Konventmøde den 19.5.2021                                               

1. Sindsro bøn afholdes.  

2. Præsentations runde:         

Stephanie Formand 

Kasserer Afbud 

Carsten Sekretær 

Andy 

Sejer C. 

Edvin 

Dennis 

Benjamin W. 

På valg: 

Næstformand 

Vicekasserer  

Registrering 

Kørsel 

Cafeen 

Handelsvarer 

Gallamiddag 

Underholdning/Natcafeen. 

Møder og speaker 

Udsmykning 

Køkken 

Praktisk hold 

Afbud eller udeblev (Husk at afbud skal meldes til Formanden) 
Mikkel Kasserer 
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3. Dagsorden godkendes.   

Ok 

4. Er referenten klar.   

OK 

5.  NA`s koncepter for service oplæses    

 OK 

 

6.  Bestyrelsen orienterer: 

Clean time på formandsposterne er minimum et ½ år. 

Registrering: 2. år 

Cafe: 2 år 

 

Stephanie 

Vi har igen fået lov til at låne Skipper Clemens Skolen til konvent.  

I forhold til økonomi er det besluttet, at underudvalgene venter med at bruge 

penge, indtil vi er sikre på, at vi kan afholde konventet i forhold til Covid 

restriktioner. 

Det er vigtigt, at vi alle kommer til konventmøderne. 

 

VIGTIGT: 

Valg af næstformand og vicekasserer skal foregå på næste OSK-møde i August. Man 

skal være til stede på mødet, hvis man vil vælges.  

Kasserer Mikkel Afbud 

Husk at underudvalgene giver Mikkel kasserer  besked i god tid, når de senere  skal 

bruge penge. 

Det er vigtigt, at underudvalgene gemmer boner, så de kan lave et udførligt 

regnskab efter konventet. 
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7. Valg af Underudvalg samt orientering: 

Møder / speaker / Meditationsrum 

Formand  

Andy stiller op og blev valgt 

Kørsel 

Formand 

Ingen opstiller 

Handelsvarer  

Formand   

Ingen opstiller 

Registrering  

Formand  

Ingen opstiller 

Cafeen 

Formand 

Edvin og Christina stiller op og blev valgt. 

Natcafe/ Underholdning 

Formand 

Ingen opstiller 

Udsmykning   

Formand 

Ingen opstiller 

Info-koordinator 

Formand 

Ingen opstiller 

Gallamiddag 

Formand  

Ingen opstiller 
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Køkken  

Formand 

Ingen opstiller 

Praktisk hold  

Formand  

Ingen opstiller 

8. Evt. 

Der er oprettet NOKNA 25 gruppe på Facebook.  

En gruppe der er åben til almindelig information til konventet og en lukket gruppe 

for bestyrelsen og underudvalgsformand. 

Hvis der er brug for yderlige information, kan man henvende sig til Andy. 

9. Afslutning med dato for fremtidige konventmøder  

Næste konventmøde er mandag den 14. juni 2021 kl. 19.00 

 

Stephanie undersøger, om det er muligt, at vi kan låne et lokale til afholdelse af 

konventmøder på Cafe Væxt eller afholder møderne online. 

Så snart Stephanie ved mere om overstående, vil der blive givet besked på Facebook 

og på mail.  

10. Afslutning med sindsrobøn.  

Kærlig N. A. hilsen 

Carsten H. Sekretær  


