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    Dagsorden: 

1. Sindsrobøn 
2. Præsentationsrunde 
3. Valg af referat & ordstyrer 
4. Oplæsning af NA`s 12 koncepter  
5. Oplæsning af ”bare for i dag” – Gruppesamvittighed 
6. Program (indledere & speakere) 
7. Evt. 
8. Sindsrobøn 

 

2. Præsentationsrunde 

Pernille L. 

Carl Erik 

Gert, Formand 

Jakob, registreringen 

Lizette, cafeen 

Tina, forkvinde cafeen 

Rikke 

Maibritt 

Annelouise 

Christina 

Jakob J. 

Afbud: Nellie & Torben & Pernille M. & Brian & Anker & Martin. 

 

3. Valg af referat & ordstyrer 

Gert valgt til referat og ordstyrer 

 

4. Oplæsning af NA`s 12 koncepter 

Maibritt læser NA`s 12 koncepter. 
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5. Oplæsning af ”bare for i dag” – Gruppesamvittighed 

Lizette læser ”Gruppesamvittighed” dages tekst fra 28 juni. 

Carl Erik indleder om gruppesamvittighed 

 

6. Program (indledere & speakere) 

Forslag om at HI afholder Workshop: 

Godkendt af HI afholder Workshop om fredagen kl. 18.00 – 19.00 

 

Vi besluttede først hvilken emner hvert møde skulle have, derefter satte vi i fællesskab navne 
på. 

 
Fredag den 4. august 2017 
 
Emnemøde: sal A 
Kl. 16.00 – 17.00 
”Leve programmet” 
Pernille M. - Midtjylland 
 
RSK/HI Workshop i sal A 
Kl. 18.00 – 19.00 
 
Velkomst & åbningsmøde 
kl. 19.30 – 20.45 
Speakermøde: storesal 
Karrie - Midtjylland 
 
 
Emnemøde: sal A  
Kl. 21.00 – 22.00 
”Nogen der tror på os” 
Andy - Nordjylland 
 
 
Emnemøde: sal B 
Kl. 21.00 – 22.00 
”Social accept er ikke lig med bedring” 
Camilla - Syddanmark 
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Lørdag den 5. august 2017 
 
 
Emnemøde: sal A 
Kl. 10.30 – 11.30 
To indledere: kvindemøde 
”Min sponser og mig”   
Helle & en sponsee - Nordjylland 
 
 
To indledere: mandemøde 
”Min sponser og mig”    
Medlem forslået – Jakob spørger 
 
 
Emnemøde: sal A 
Kl. 13.00 – 14.00 
”Familie og være forældre” 
Dennis - Nordjylland 
 
 
Emnemøde: sal B 
Kl. 13.00 – 14.30 
RSK Workshop ved RD:  
”Service” 
 
 
kl. 15.00 – 16.30 
Speakermøde: storesal 
”Leve clean – rejsen forsætter” 
Carsten H. - Nordjylland 
 
 
Søndag den 6. august 2017 
 
Emnemøde: sal A 
Kl. 10.30 – 11.30 
”Trinene er vores løsning” 
Medlem foreslået – Gert spørger 
 
 
Emnemøde: sal B 
Kl. 10.30 – 11.30 
”Vi har vores addition til fælles” 
Helle H. - KBH 
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Afslutningsmøde. Sal A   
Kl. 12.30 – 13.30 
Emnemøde: Dagens tekst læses op.  
”Den indre glæde” 

 

7. Evt 

Lydanlæg & optager de to speakere. Søren B. 2.000,00 kr. 

Nellie stå for ansvaret for ”gallamiddagen” samt lave Chilli Con Carne fredag 
aften 

Hele kommiteen hjælper med oprydningen søndag eftermiddag. 

Spørgsmål: Hvorfor er konvent & camp ikke på sociale medier? 

Forslag om Sindsrorum 

Begge punkter er på dagsorden til næste møde. 

 

8.Sindsrobøn 

 

Næste konventmøde er mandag den 13. marts 2017 

kl. 19.00 – 21.00 

Jægergårdsgade 107 Århus C.  

Dagsorden kan ses på www.namidtjylland.dk, - link ”konvent og camp” under 
konventmøder. 

Mail evt. afbud: konventogcamp@gmail.com 
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    Dagsorden: 

1. Sindsrobøn 

2. Præsentationsrunde 

3. Valg af referat & ordstyrer 

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

5. Programmet gøres færdigt 
6. Auktion & Countdown & valgt af mødeledere 
7. Budget 
8. Rapport fra underudvalgsformænd & formand 
9. Sociale medier 
10. Sindsrorum  
11. Evt. 
12. Sindsrobøn 

Konvent komiteen 2017 

”Leve clean – rejsen forsætter” 

                       Formand         Gert 

                                       Kasserer         Anker  

                                   Cafe               Tina  

                           Registrering      Torben & Jacob 

                           Oprydning         

                           Program           Komiteen som helhed 

                           Udsmykning      Kommiteen som helhed 

                           Lyd                   Søren 

                           Count - op         

                           Auktion              

                           Sandwichudvalg   

                           Webmaster        Gert   

 

                          Link til hjemmeside: http://www.namidtjylland.dk/konvent/index.htm 
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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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