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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 gemmengåes og gøre færdig

6. Auktion & Countdown & valgt af mødeledere

7. Regnskab

8. Rapport fra underudvalgsformænd & formand

9.. Evt

10 Sindsrobønnen

2. Præsentationsrunde

Gert

Carl Erik

John

Robert

Tina

Jacob

Anker

Afbud: Nellie & Pernille & Carsten.

3. Valg af referat & ordstyrer

Gert valgt til referat og ordstyrer
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4. Oplæsning af NA`s 12 koncepter og et medlem deler om et åndeligt princip 

  John æser NA`s 12 koncepter. Robert deler om et Åndelig princip.

5. Programmet gemmengåes og gøres færdig

Alle indledere og speakere har fået en påmindelse om vores afale og i den 
forbindelse har vi modtaget en afbud til mandemøde lørdag kl. 10.30

Vi skal derfor finde en ny indleder til møde ”Min sponser og mig”

Glenn (Syddanmark) bliver foreslået sammen med en sponsee.

Glenn har sagt ja til at Indlede sammen med sin sponsee Stefan (10.07.18)

Ham der spillede sidste kunne ikke i år. 

Torben har sagt ja til at ville spille.

Musik lørdag aften kl. ca. 21.00 i cafeen. 

6. Auktion & Countdown og mødelederne

Auktion: John

Countdown: Vedtaget at Robert og Pernille fra KBH tager sig af det.

 - der skal være en mand og kvinde.

Mødeledere:

Emnemøde Sal A Fredag kl. 16.00: John

Emnemøde Sal A Fredag kl. 21.00: (finder Gert på konventet)

Emnemøde Sal B Fredag kl. 21.00: (finder Gert på konventet)

Åbningsmødet fredag kl. 19.30 Carsten

Emnemøde Sal A lørdag kl. 10.30: Eva

Emnemøde Sal B lørdag kl. 10.30: (mandemøde) Carsten

Emnemøde Sal A lørdag kl. 13.00: Lukas

Hovedmødet lørdag kl. 15.00: Pernille M. 
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Emnemøde søndag Sal A kl. 10.30: Carl Erik

Afslutningsmøde søndag kl. 12.30 (finder Gert på konventet)

7. Regnskab

Vores kasserer Anker læser regnskabet op:

05.02.18 1 Hævet fra aktiviteskontoen 13.000,00 13.000,00
05.02.18 2 1. rate leje af lokaler(Audonicon) 5.000,00 8.000,00
23.02.18 3 T-Shirt 30 stk. (Anker) 2.150,00 5.850,00
12.03.18 4 155 stk. Armbånd til Konvent & Camp 1,280,00 4.570,00
17.04.18 5 500 stk. flyers 344,00 4.226,00
25.06.18 6 19 ks sodavand 1.754,00 2.472,00
25.06.18 7 2 stk Banner 90 x 750 cm – 2018 & 2019 1.929,00 543,00
03.07.18 8 Hævet fra aktiviteskontoen 25.000,00 25.543,00
03.07.18 9 2. rate leje af lokaler(Audonicon) 7.000,00 18.543,00
03.07.18 10 Opmagasinering af vores konvent ting 500,00 18.043,00
03.07.18 11 A conto Kaffesalg (Kenneth) 3.039,00 15.004,00
03.07.18 12 Depositum lydanlæg (Andy) 1.000,00 14.004,00
03.07.18 13 12 forhåndsregistreringer 1.800,00 15.804,00
03.07.18 14 2 stk. krus til auktionen 193,00 15.611,00

8. Rapport fra underudvalgsformænd & formand

Café: 

Vi bruger Mobilbetaling I cafeen og registreringen.

Der skiltes med gebyr på 75 øre for hver mobilbetaling.

Cafeen flytter ned I den anden ende, der er bedre plads, der kan vi sætte nogle borde
op og have vores køleskabe I cafeen.

Veksel penge ”lånes” som sidste år fra OSK kasse i alt 3.000,00 kr.

Tina snakker med OSK kasserer om dette.

Fredag laver Nellie igen Chilli Concarne

Gallamidagen er bestilt 65 stk, samme mad som sidste år og pris 100,00 kr

19 ks sodavand er købt og vi har vand i overskud fra sidste år.

Charlotte tager ansvar for at smøre sandwich fredag og lørdag.

Registrering:

Der er i alt registeret 12 på forhånd, samme antal som sidste år.

Der kan betales med mobilbetaling 150,00 kr 

vi skal gøre ommærksom på at banken tager 75 øre i gebyr.
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Der er bestilt og betalt registrerings armbånd 155 stk.   

Formand:

Leje for lokalerne er betalt i atl 12.000,00 kr  samt 500,00 kr for opmagasinering at 
vores ting.

Kenneth kommer igen i år og sælge kaffe. Budget er modtaget på i 3.039,00 kr. og 
pengene er overført til Kenneth. Vi takker Kenneth mange for igen i år vil lave denne 
service. - Al overskudet for salget får konventet.

Vi skal være opmærksom på at vores affald igen i år skal sorteres. 

Banner til den store sal er købt og der er også købt og betalt banner for 2019.

Lyd/optager speaker  -Andy kommer med samme lydanlæg som sidste år.

Merchandise:

Der bestilt og betalt 30 stk. T-shirt 

9. Evt 

Der laves hjemmelavet kage til cafeen

Hus at gøre opmærksom på NA ting til vores auktion.

10 Sindsrobønnen

Næste konventmøde er søndag den 5 aug. efter årrydningen på konventet.

kl. ca. 16.00

Mail: konventogcamp@gmail.com

5

mailto:konventogcamp@gmail.com


                               

Konvent komiteen 2018

”Blive clean, forblive og leve clean”

                       Formand         Gert

                                       Kasserer         Anker 

                                   Cafe               Tina 

                           Registrering      Torben & Jacob

                           Oprydning        Komiteen som helhed

                           Program           Komiteen som helhed

                           Udsmykning      Kommiteen som helhed

                           Lyd                   Andy

                           Countdown: Robert & Pernille

                           Auktion: John             

                           Sandwichudvalg: Charlotte 

                           Webmaster & sekretær: 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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