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2. Præsentationsrunde 

Gert, formand 

Lizette, med i cafe udvalget 

Rebekka, registreringen 

Per, vicekasserer 

Bjørn, Varmt mad 

Pernille, Countdown 

Tina, formand cafeen 

Torben, formand registreringen 

Pernille, formand udsmykning 

Jannik, rengøring 

 

Afbud: Thomas & Nellie & Simon & Anker & Carsten (Randers) 

 

3. Valg af referat & ordstyrer 

Gert valgt til referat og ordstyrer 

4. Oplæsning af NA`s 12 koncepter / medlem deler om et åndeligt princip 

                  

 Pernille (Randers) læser NA`s 12 koncepter og deler om et åndeligt princip 

- Tolerancen  
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Mødeledere:  

Fredag den 2. august 2013 
 
Emnemøde: sal A 
Kl. 16.00 – 17.00 
”Trin 1 & 2 & 3” 
Neil – Syddanmark  
mødeleder Jannik 
 
Velkomst & åbningsmøde 
kl. 19.00 – 20.30 
Speakermøde: storesal 
”Erfaring, styrke og håb”  
Bjarke - Midtjylland 
mødeleder – Nick 
 
Emnemøde: sal A 
Kl. 21.00 – 22.00 
”Ung i NA” / ungdomsmøde 
Rebekka - Midtjylland 
mødeleder – Pernille M. 
 
 
Emnemøde: sal B 
Kl. 21.00 – 22.00 
”Bedring & service” 
Stephanie - Nordjylland 
mødeleder – Lone 
 
 
Lørdag den 3. august 2013 
 
Emnemøde: sal A 
Kl. 10.30 – 11.30 
To indledere: kvindemøde 
”Min sponser og mig”                                                        
Tiller – København & Sanne – Syddanmark 
mødeleder Pernille (Randers) 
 
 
To indledere: mandemøde 
”Min sponser og mig”                                                          
Asger & Paw - Midtjylland 
mødeleder Brian 
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Emnemøde: sal A 
Kl. 13.00 – 14.00 
”Forældre i NA” 
Jeanette - Nordjylland 
mødeleder – Lizette 
 
 
Emnemøde: sal B 
Kl. 13.00 – 14.30 
”RSK Workshop”  RD Thomas 
Traditions bog projektet  
 
 
kl. 15.00 – 16.30 
Speakermøde: storesal 
”At dele fra hjertet” 
Solva – København 
mødeleder - Line 
 
 
Søndag den 4. august 2013 
 
Emnemøde: sal A 
Kl. 10.30 – 11.30 
”NAs 12 traditioner” 
Erik – Storstrøm & Vestsjælland 
mødeleder – Bjørn 
 
Emnemøde: sal B 
Kl. 10.30 – 11.30 
”Bedring & tilbagefald” 
Dennis - Midtjylland 
mødeleder – Torben H. 
 
 
Afslutningsmøde. Sal A   
Kl. 12.30 – kl. 13.30  (info om konventet ved kasserer) 
Emnemøde: Dagens tekst læses op.  
”Hvornår er en hemmelighed ikke hemmelig” 
”Bare for i dag, en dag af gangen” 
mødeleder - Rebekka 
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6. Rapport fra underudvalgsformænd & formand 

Formand: Leje er betalt for leje af lokalerne. 

Det valgte hovedspeaker fortalte i maj at hun ikke kunne komme (uddannelse i 
udlandet).  

Har valgt en ny hoved speaker Solva efter forslag fra tidligere valgt hovedspeaker. 

Har aftalt med Audonicon at det er helt i orden vi kommer torsdag og gør klar til 
konvent og også i orden formanden kommer og sætte køleskabe til om onsdagen før 
konventet. 

Kode til dør er udleveret til formanden. 

Kenneth kommer også i år og sælger kaffe & the, budget 2.918,00 kr. er overført til 
hans konto. 

Får trykt programmet ca. en uge før konventet samt flyers for konvent & camp 2014 

 

Cafe:  

Budget 7.000,00 kr. + 6.800,00 til sodavand og vand. I alt 13.800,00 kr. 

 

 

Merchandise:  

Budget 2.650,00 kr. som Line fik efter sidste års konvent & camp 

Line er i gang med at lave T-shirt  

 

Registrering.  

Rebekka & Torben & Rebekka & Michael L. & Carsten 

41 forhånds-registreret  ☺ 

 

Oprydning         

NA gruppen i Skanderborg tager ansvaret for oprydningen igen i år. 

 

Udsmykning,  

Pernille & Lonnie     
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Banner er købt. Budget derudover er i år 1.000,00 kr. 

 

Lyd   

Søren 

Aftalt pris 500,00 kr. for leje og opsætning at lydudstyr.                 

 

Grill 

Nellie  

Budget 10.000,00 kr. 

Slagter kommer med grill, og der bliver rigelig med gris ca. 120 personer samt 
oksekød til ca. 20 personer pris 8.000 kr. dertil kommer udgift til brænde ca. 300 kr. 

Nellie laver salat m.m. til grill maden. 

Pris grill billetter 100,00 kr. børn under 12 år 50 kr. 

 

Countdown         

Pernille M. – har samlet drømme teamet 

Auktion  

Thomas 

Fest: 

Budget. 4.000,00 kr. 

Søren spiller kl. 22.00 lørdag – pris 1.500,00 kr. 

Dj – får 500,00 kr. plus rejseudgifter betalt. 

 

7. Evt. 

 

 

 

8. Sindsrobøn 
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Næste konventmøde er søndag den 4. august 2013. 

kl. ca. 15.00 

På Audonicon, når konventet er slut. 

         

                       Formand         Gert 

                                       Kasserer         Anker & Per, vicekasserer 

                                   Cafe               Tina & Lizette & Asger / varmt mad Bjørn & Lone 

                           Merchandise     Line 

                           Registrering      Torben & Rebekka & Nick & Michael L & Carsten 

                           Oprydning        Gruppen i Skanderborg 

                           Program           Komiteen som helhed 

                           Fest                 Komiteen som helhed 

                           Udsmykning      Pernille & Lonnie 

                           Lyd                   Søren 

                           Grill                  Nellie 

                           Countdown        Pernille M. 

                           Auktion             Thomas 

                           Sandwichudvalg  Bodil (Silkeborg) John & Henriette & Lars & Bodil 

                          Vil gerne lave service på konventet: Jannik & Ruben & Simon & Mads & 

                          Kenneth 
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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. 
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