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Dagsorden: 

1. Sindsrobøn 
2. Præsentationsrunde 
3. Runde, hvad gik godt og hvad gik mindre godt? 
4. Sindsrobøn 

 

2. Præsentationsrunde 

Gert,  

Pernille,(Randers)  

Lizette,  

Tina, (Horsens) 

Nanna,  

Asger, 

Lone, 

Brian 

Line 

Bjørn (Silkeborg) 

Rebekka 

Tina (Holstebro) 

Kim 

 

 

Afbud:  

Dan (afleverer grill) & Henriette & Brian (Randers. afleverer grill) Anker. 
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3. Runde 

Indledere & speakere: 
Vi skal huske at informerer vores indledere & speakere om de får 
kørselspenge. 
Give dem info om dette, når vi spørger dem. 
 
Musik: 
Musikken må gerne være mere blandet. Var en god oplevelse med Søren som 
spillede live en time. 
 
Grill: 
Vores ide om grille fungerede rigtig godt, mange gode tilbagemeldinger, mere 
afslappet. 
Alle billetter solgt fredag aften. 
 
Programmet: 
Fik stor ros fra alle. 
 
Countdown: 
Rigtig god, fed stemning. 
Vi skal huske at spørge om der er nogle som har plads til sponsee. 
 
Lyd: 
Ingen af de to speakermøder blev optaget. Ærgerligt – lyd folket havde 
problemer med ”anlægget” 
Søren har tilbudt næste år at optage de to speakere. 
 
Forslag: 
Vi hver især finder en og tager med som også vil lave service på konventet. 
 
Økonomisk: 
Gik det godt ca. 9.000,00 kr. i overskud, (endelig regnskab kan ses på www.nakonvent.dk) 
 
T-shirt: 
Det gik godt der blev solgt for 2.675,00 kr. – det besluttes at Line får dette 
beløb til at lave T-shirt for næste år. I år havde hun 2.250,00 kr. 
Gert fik de resterede T-shirt i alt 17 stk. samt nogle NA logoer til bilen til at 
sælge på andre konventet og give til NA auktioner. 
Pernille har sagt ja at hjælpe med at lave T-shirt næste år ☺ 
 
Forslag om at flytte HI og de andre salgs boder til indhakket (indgang nr.2) 
Dette var det opbakning til. 
 
Forslag om at et par stykker hele tiden passerne alle boderne på skrift. 
Dette var der opbakning til. 
 
Forslag om at flytte konventmødet væk fra Jægergårdsgade og til 
Skanderborg. 
Der blev ikke taget beslutning om at dette. Formanden finder evt. andet 
lokale. 
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Forslag til at Kenneth som sælger den gode kaffe på konventet, flyttet ud på 
gangen. 

Dette var der ikke opbakning til. 

Der var opbakning til at flyttet kaffesalg hen til vinduerne, på grund af hans 
kaffemaskine ”lammer” under mødet. 

Formanden snakker med Kenneth om dette, der var også den mulighed, at han 
bliver stående men ikke sælger kaffe når der møde i lokalet ved siden af. 

Forslag om hundepolitik? 

Vi tog en runde og vi blev enige om følgende hundepolitik: 

Ingen hunde i bygningerne (Audonicon) og hunde på Audonicons arealer skal 
holdes i snor. Gert opdaterer vores flyers om dette.  

Alle vil gerne være med igen næste år og der blev delt glæde over at være en 
del af lave service på konventet. 

Vi sluttede af med: 

4. Sindsrobøn 

               Konvent komiteen 2012 

               

                       Formand         Gert 

                                       Kasserer          Anker  

                                   Cafe                Tina & Lizette & Asger 

                           Merchandise     Line 

                           Registrering      Nick & Dan 

                           Oprydning        Gruppen i Skanderborg 

                           Program           Komiteen som helhed 

                           Fest                 Komiteen som helhed 

                           Udsmykning      Pernille & Kim & Lone 

                           Lyd                   Nick & Jesper 

                           Grill                  Dan & Brian (Randers) 
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På gensyn 2- 4. august 2013 
 

 
Første konventmøde afholdes den 3. december 2012 
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12 koncepter for NA service. 
 
1.  For at opfylde vort fællesskabs hovedformål, er NA grupperne     
    gået sammen om at lave en struktur som udvikler, koordinerer og 
    vedligeholder tjenester til gode for NA som helhed. 
 
2.  Det endelige ansvar og myndighed for NA service ligger hos NA   
    grupperne. 
 
3.  NA grupperne overgiver den nødvendige autoritet til service 
    strukturen, for at kan opfylde de ansvar, der er lagt på den. 
  
4.  Effektiv lederskab er højt værdsat i Narcotics Anonymous. 
    lederegenskaber bør omhyggelig tages i betragtning, når der bliver 
    valgt betroede tjenere. 
 
5.  For hvert ansvar, der er pålagt service strukturen, skal er enkelt 
    beslutningspunkt og ansvarlighed defineres præcist. 
 
6.  Gruppe samvittighed er det spirituelle middel, vi bruger til at få en 
    kærlig Gud til at influere på vores beslutninger. 
 
7.  Alle medlemmer i en service enhed bærer væsentligt ansvar for den 
    enheds beslutninger og bør tillades fuldt ud at deltage i 
    beslutningsprocesser. 
  
8.  Vores service struktur afhænger af ærligheden og effektiviteten af 
     vores kommunikation. 
 
9.  Alle elementer i vores service struktur har ansvaret for omhyggelig 
    at tage alle synspunkter i betragtning i deres beslutningsproces. 
 
10. Ethvert medlem af service enheden kan ansøge enheden om oprejsning 
     for et personligt klage punkt uden frygt for gengældelses 
     foranstaltninger. 
 
11. NA kapital skal bruges til at fremme vores hovedformål og skal 
     styres ansvarligt. 
 
12. Idet vi holder os til Narcotics Anonymous spirituelle natur, skal 
     vores struktur altid være tjenende ikke styrende. 
 

 

 


