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2. Præsentationsrunde

Gert

Carl Erik

Chris

John

Carsten

Afbud: Nellie & Anker & Pernille M. & Lizette

Ingen afbud fra 

Formand 

Registrering 
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3. Valg af referat & ordstyrer

Gert valgt til referat og ordstyrer

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

John læser NA`s 12 koncepter.

Carsten deler om et åndelig princip ”integritet” sammenhængen i handlinger 
og ord

       

5. Programmet gøres færdigt

Forslag til hovedspeaker på sidste konventmøde, vedkommende sagde nej.

Forslag til hovedspeaker – Lis fra Syddanmark og Lis har sagt ja.

Vi besluttede at emnet på RSK workshop bliver:

”Servicestrukturen i OSK”

Musik lørdag aften kl. ca. 21.00 Carl Erik undersøger om vi kan få ¨Rasmus 
som spillede sidste år om han vil komme igen i år ig spille.

6. Evaluering af vores Count – op

Vi besluttede at ikke længere at afholde count-op efter 2 år.

Vi derfor at går tilbage til countdown.

7. Auktion & Countdown og mødelederne

Auktion: John

Countdown: Besluttes på næste konventmøde til juli

Mødeledere:

Emnemøde Sal A Fredag kl. 16.00: 

Emnemøde Sal A Fredag kl. 21.00: 

Emnemøde Sal B Fredag kl. 21.00: 

3



Åbningsmødet fredag kl. 19.30 Carsten

Emnemøde Sal A lørdag kl. 10.30: (kvindemøde) medlem foreslået – John spørger.

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

Emnemøde Sal A lørdag kl. 13.00: medlem foreslået – John spørger

Hovedmødet lørdag kl. 15.00: 

Emnemøde søndag Sal A kl. 10.30: Carl Erik

Afslutningsmøde søndag kl. 12.30

De manglede mødeledere findes på næste konventmøde.

8. Budget oplæg 2018

Udgifter:

Leje af lokaler  kr     12.000,00 
Opmagasinering  kr          500,00 
Flyers  kr          500,00 
Registrerings armbånd  kr       1.500,00 
Cafe & sodavand  kr     11.000,00 
Speakere /rejseudgifter  kr       3.000,00 
Udsmykning  kr       1.000,00 
Lydudstyr  kr       2.000,00 
Gallamiddag  kr     6.500,00 
Trykning af program  kr          500,00 
I alt  kr     38.500,00 

Indtægter:

Forhåndsregistering 30 stk  kr       6.000,00 
Registrering på stedet 120 stk  kr     18.000,00 
Overskud fra salg i cafeen  kr       5.000,00 
Auktion  kr       2.000,00 
Gallamiddag 65 stk.  kr       6.500,00 
Kaffesalg & 7 tradition  kr       1.000,00 
I alt  kr     38.500,00 

Vi gennemgik budgettet sammen

Budgettet skal godkendes af OSK på møde 8. april 2018
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9. Rapport fra underudvalgsformænd & formand

Gert informerede komitien om bevægelserne.

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

Café:               

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.

Registrering:

Der er bestilt og betalt registrerings armbånd 155 stk.   

Banner til den store sal er bestilt.

Varm mad lørdag aften: antal billetter 65

Nellie bestiller igen i år mad, fra samme sted som sidste år.

Fredag laver Nellie igen Chilli Concarne

Merchandise:

Der bestilt og betalt 30 stk. T-shirt 

10 Tema og logo 2019

Forslag til logo er tema 2019 – tema ”Imod alle odds – Tak NA”

Forslag til logo og tema for 2019 blev godkendt.
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11. Antal gallamiddagsbilletter

Vi besluttede at sælge 65 billetter til gallamiddagen lørdag aften.

Sidste år solgte vi 63 men vi havde bestilt 75 så det gav et mindre 
underskud sidste år. 

12. Evt  

Lyd/optager speaker 

Andy vil gerne stå for det. Han undersøge om vi kan leje samme anlæg som 
sidste år.

Mødet tog ca 50 min.

13 Sindsrobønnen

Næste konventmøde er mandag den 9. juli 2018.

kl. 19.00 – 21.00

Jægergårdsgade 164C Århus C. 

Dagsorden kan ses på www.namidtjylland.dk , under konvent & camp

Link: konventmøder

Mail: konventogcamp@gmail.com
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Konvent komiteen 2018

”Blive clean, forblive og leve clean”

                       Formand         Michael

                                       Kasserer         Anker 

                                   Cafe               Tina 

                           Registrering      Torben & Jacob

                           Oprydning        Komiteen som helhed

                           Program           Komiteen som helhed

                           Udsmykning      Kommiteen som helhed

                           Lyd                   Andy

                           Countdown:

                           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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