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2. Præsentationsrunde 

Mike A. 

Nanna 

Dan 

Henriette 

Kim 

Pernille (Aarhus) 

Tina 

Nick 

Simon 

Gert 

Afbud: Anker & Lizette & Pernille (Randers) & Lone 

 

3. Valg af referat & ordstyrer 

Gert valgt til referat & ordstyrer 

 

4. Oplæsning af NA`s 12 koncepter 

Henriette læser NA`s 12 koncepter. 



 3 

 

 

5. Program gøres færdig (indledere & speakere) 

Vi mangler 4 møder at finde indledere til, skrevet med rødt. 
 
Fredag den 3. august 2012 
 
Emnemøde: sal A 
Kl. 16.00 – 17.00 
”Trin 1 & 2 & 3” 
Steef - Nordjylland 
 
 
Velkomst & åbningsmøde 
kl. 19.00 – 20.30 
Speakermøde: storesal 
”Erfaring, styrke og håb”  
Heidi – Midtjylland                                                                             
 
 
Emnemøde: sal A 
Kl. 21.00 – 22.00 
”Ny i NA” / ungdomsmøde 
Mike & Nanna – Midtjylland 
 
 
Emnemøde: sal B 
Kl. 21.00 – 22.00 
”En kærlig højre magt” 
Vi fik ikke sat navn på en indleder. 
 
 
Lørdag den 4. august 2012 
 
Emnemøde: sal A 
Kl. 10.30 – 11.30 
To indledere: kvindemøde 
”Min sponser og mig”                                                         
Gry & Betina Syddanmark 
 
 
To indledere: mandemøde 
”Min sponser og mig”                                                          
Hans & sponsee Syddanmark 
 
 
Emnemøde: sal A 
Kl. 13.00 – 14.00 
”Bedring & medicin” 
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Dan – Midtjylland 
 
 
Emnemøde: sal B 
Kl. 13.00 – 14.30 
”RSK Workshop”  
(RSK beslutter tema for workshoppen) 
 
 
kl. 15.00 – 16.30 
Speakermøde: storesal 
”Vi blev frie” 
Lars – Storstrøm & Vestsjælland (SOV) 
 
 
Søndag den 5. august 2012 
 
Emnemøde: sal A 
Kl. 10.30 – 11.30 
“Bedring & tilbagefald” 
Lizette – Midtjylland 
 
 
Emnemøde: sal B 
Kl. 10.30 – 11.30 
”At udskifte en addiction med en anden” 
Henning - Nordjylland 
           

 
Afslutningsmøde. Sal A  
Kl. 12.30 – kl. 13.30 
Emnemøde: Dagens tekst læses op.  
”vores tankers form” 
”Bare for i dag, en dag af gangen” 
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6. underudvalg 

Kasserer          Anker 

Cafe                Tina & Nanna & Lizette 

Merchandise     Line 

Line har 2.250,00 kr. til at lave merchandise for. Er udbetalt. 

 

Registrering      Nick & Dan 

Der er købt og betalt registrering armbånd 

Oprydning        Kim G.  

NA gruppen i Skanderborg tager ansvar for oprydningen. 

Program           Komiteen som helhed 

Fest: Vi besluttede at vi i dag laver fest programmet  

Søren B. Spiller ca. en time fra kl. ca. 22.00 – 23.00 

Vi betaler til tilskud til rejseudgifterne. Ca. 1.000,00 – 1.500,00 kr. 

Dj går på kl. 23.00 

Mark vil gerne være DJ til festen ☺ DJ musikken snakker vi om på vores konventmøde i juli. 

 

Udsmykning      Pernille & Lone & Kim 

Banner laves i løbet af foråret, logo uden tekst er sendt til Marina, som bestiller bannere. 

Pris 1.000,00 kr. 

 

Lyd  Nick har ansvaret for lyden /optagelse af de to hovedmøder i den store sal. 

 

Gallamiddag  Dennis & Morten. 

Vi prøver at aftale med Audonicon, om at vi kan bruge det store lokale på første sal til vores 
gallamiddag. 

Gert snakker med Audonicon om dette. 
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7. Budget 

Budget forslaget er det samme som de foregående år. 

 Budgetforslag 2012 

    

Udgifter:   

    

Leje af Audonicon   kr    11.800,00  

Hjemmeside    kr          135,00  

Flyers    kr          600,00  

Registering   kr      2.000,00  

Cafe    kr    10.000,00  

Speakere /rejseudgifter  kr      3.000,00  

Udsmykning   kr      2.000,00  

Diverse    kr      1.465,00  

Lydudstyr   kr      1.000,00  

Fest    kr      4.000,00  

I alt    kr    36.000,00  

    

    

Indtægter:   

    

Forhåndsregistering 50 stk  kr      7.500,00  
registering på 
stedet 100 stk         20.000,00  

Overskud fra salg i cafeen  kr      4.500,00  

Auktion    kr      4.000,00  

I alt           36.000,00  

    

Budget forslaget blev godkendt. 

Vi var enige om at stille dette forslag til OSK. 

Forslag til OSK Midtjylland: 

Forhøje aktiviteskontoen med 10.000,00 kr. over de næste 2 år. 

Med 5.000,00 kr. hvert år i 2012 & 2013, af evt. overskud. 

Begrundelse:  

For få forhåndsregistrerer sig og derfor er 20.000,00 kr. ikke nok til at ”starte” 
konventet. 

Udgiften til leje af lokaler betales altid inden konventet i alt 11.800,00 kr. 

Hvert år indtil nu har vi inden konventet tages penge fra OSK konto for at have 
penge nok. 
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Svært at finde sted hvor vi på forhånd ikke skal betale for sodavand, derfor at 
medlem hvert år lagt ud, på nær et år hvor vi fandt en købmand som vi først 
skulle betales efter konventet. Det vil købmanden ikke mere. 

 

Donation af evt. overskud fordeles for de foregående år: 

60 % til RSK (regionen) og 40 % til OSK Midtjylland. 

8 Evt: 

Husk at ”opfordre” medlemmer til at forhåndsregistrerer sig. 

Vi drøftede følgende: 

Skal alle registrerer sig for at komme ind på konventer? 

Dette havde været drøftet i RSK på RSK mødet i november i Herning:  
Dette er op til områderne selv om de beslutter om de vil have at alle som 
kommer på et konvent i et område, om de skal registrerer sig for at komme 
ind.  

Vi aftalte at snakke om dette i OSK og måske spørge grupperne om 
input til dette. 

Hvis vi evt. beslutter dette, skal det stå på flyers, så dem som kommer ved at 
de skal registrerer sig for at komme ind. 

9. Sindsrobøn 

Konventmødet tog ca. 55 min. 

Næste konventmøde er mandag den 9. juli 2012. 

kl. 19.00 – 20.30 

Jægergårdsgade 107 Århus C.  

Dagsorden kan ses på www.nakonvent.dk , under linket: konventmøder 

 

Ring evt. afbud på 30 22 09 52 (konvent tlf.) 

Mail: formand@nakonvent.dk 
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Konvent komiteen 2012 

                              

                       Formand          Gert 

                                       Kasserer          Anker  

                                   Cafe                Tina & Nana & Lizette 

                           Merchandise     Line 

                           Registrering      Nick & Dan 

                           Oprydning        Kim G.  

                           Program           Komiteen som helhed 

                           Fest                  

                           Udsmykning      Pernille & Lone & Kim 

                           Lyd                   Nick  

                           Gallamiddag      Dennis & Morten. 
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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. 

 

 


