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Konvent møde den 3. august 2014

Konvent & camp 2014
”Vi fandt håb”
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www.nakonvent.dk
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Præsentationsrunde
Valg af referat & ordstyrer
Runde om erfaringer på dette års konvent & camp
Sindsrobøn

1. Præsentationsrunde
Pernille M, Formand
Tina, formand cafeen
Carl Erik, oprydning
Anker, kasserer
Asger, cafeen & kørsel
Lizette, cafeen
Morten
Gert, oprydning & webmaster & udsmykning

2. Valg af referat & ordstyrer
Pernille valgt til referat og ordstyrer

3. Runde om erfaringer på dette års konvent & camp
Enkelte ting havde vi i år købt for meget af, dette blev delt ud til de som havde
lavet service på konventet og som var med til den afsluttende oprydning.
En lovede til næste år at lave hjemmebag som vi kan sælge i cafeen.
Tina har fået et ”føl” (John) til næste års konvent.
Der er et forslag fra kommiteen om at øge vores Aktiviteskonto fra 30.000,00
kr. til 38.000,00 kr. på grund af øget kontant behov.
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Festen lørdag aften blev drøftet, da der i år igen år ikke var ret mange som
deltog. Vi drøftede lidt frem og tilbage om vi skulle have fest igen næste år,
kunne det gøres på en anden måde?. Vi blev enige om at drøfte dette på
kommende konventmøder for 2015.
Kasserer: konventet gik godt økonomisk et ca. overskud på ca. 14.000,00 kr.
Regnskab og kontanter er afleveret til webmaster(Gert)
Flere udtrykte at de var ”mere på” i år, og de syntes der var færre som lavede
service.
Alle udtrykte glæde over at lavet service på konventet og vil gerne være med
igen næste år.
Næste år konvent & camp foregår fra den 31. juli – 2. august 2015

☺

Kommiteen takker de NA medlemmer som kom og alle som lavede service på
konventet.

Konvent komiteen 2014
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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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