
Referat 

Konvent møde den 4. marts 2019

Konvent & camp 2019

”Imod alle odds – tak NA”

www.namidtjylland.dk (se link: konvent og camp)

                     www.nadanmark.dk

http://www.namidtjylland.dk/


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. Tema for konvent & camp 2020

6. Køb af lydudstyr

7. Program gøres færdigt(indledere & speakere)

8. Auktion & Countdown & valgt af mødeledere

9. Budget – fremlægges af budget (godkendes i OSK)

10. Forespørgelse NA merchandise salg fra Tyskland 

    11. Evt.

    12. Sindsrobøn

2. Præsentationsrunde

John, formand

Pernille, Århus

Morten, Århus

Dennis, Århus

Carl Erik, Århus

Anders, Århus 

Pernille, Horsens 

Lars, Århus 

Maiken, Horsens 

Afbud: 
Nicolaj & Anker, kasserer
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3. Valg af referat & ordstyrer

John valgt til referat og ordstyrer

4. Oplæsning af NA`s 12 koncepter

Carl Erik læser NA`s 12 koncepter &                

Morten deler om et åndeligt princip

5. Tema for konvent & camp 2020

Forslag om at temaet for konvent & camp 2020

Forslag til tema - ”Velkommen ombord”

Logo forslag:

Tema og logo for konvent & camp 2020 er godkendt.
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6. Køb af lydudstyr 

Det er vedtaget at bevilge penge til indkøb af lydudstyr til konvent & camp Der
er pt brugt 1300 kr. på højtaler og mixer. Og der yderlig afsat højest 1500 Kr. 
til indkøb af mikrofoner og stativer samt diverse kabler. 
John Står for indkøb. 

7. Program (indledere & speakere) gøres færdigt

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

Programmet er lagt med emner på alle møder. Lørdag kl. 10.30, kvindemøde 
”min sponser og mig”glemte vi farten at finde indledere til, vi afventer stadig 
et par tilbage meldinger, og har sikret en back op hvor vi ikke er sikker på 
indleder. Mandlig Hoved speaker er valgt for Skanderborg konvent & camp 
2019. Det er endelig besluttet at vedholde 2 gange dobbelt møde lørdage, 
således der er møde i sal A og B Både kl. 10:30 og 13:00 Det har tidligere 
været på tale at kun holde et møde kl. 13:00 grundet ønsket om en aktivitet 
lørdag efter middag.

Fredag:

Kl. 16:00 - 17:00
Sal A
”Selvaccept en ny begyndelse” 
Babak - Midtjylland

Kl. 18:00 – 19:00
Sal A
”Kom ud af isolationen” 
Medlem tænker over det, vender tilbage med svar.
Medlem foreslået som back op ved evt nej (Pernille spørger)

Kl. 19:30 – 20:45
Velkomst & åbningsmøde 
Speakermøde stor sal
Medlem tænker over det, vender tilbage med svar.

Kl. 21:00 – 22:00
Sal A 
”Vi kan kun beholde det vi har ved at give det videre"
John - Midtjylland
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Lørdag:

Kl. 10:30 – 11:30
Sal A
Kvindemøde
”Mig og min Sponser” 
Blev ikke besluttet

Kl. 10:30 – 11.30
Sal B
Mandemøde  
”Mig og min sponser” 
Lars & sponsee (Sjælland)

Kl. 13:00 – 14:00
Sal A
”Familie børn og forhold”
Heidi - Syddanmark

Kl. 13:00 – 14:00
Sal B
”De første år i NA”
Pernille - Midtjylland

Kl. 15:00 – 17:30
Hovedspeaker
”Imod alle odds – Tak NA”
Morten - Midtjylland
Countdown 
Stor sal 

Kl. 22:00 – 23:00
Lysmøde 
Sal A 
Bare for i dag 

Søndag:

Kl. 10:30 – 11:30
Sal A 
”Service virker begge veje”
Thomas - Syddanmark

Kl. 12:30 – 13:30
Sal B
”Trinmøde” 
Medlem foreslået (John spørger) 
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8   Auktion & Countdown & valgt af mødeledere

Anders og Maiken har ansvaret for Countdown
 
9   Budget – fremlægges af budget (godkendes i OSK)

Budget er godkendt fra konvent komitéen   

        
Til beslutning: 
Skal afholde gallamiddag i år? Eller lave mere mad i cafeen?

Gallamiddag som vi har afholdt de sidste år, vil vi ikke afholde i år.
Komiteen ønsker dog stadig aftensmad på konventet lørdag aften. Anders 
snakker med en om helstegt pattegris, og finder priser til konventmøde i juli, 
hvor vi vil beslutte hvad vi gør. Vi forventer at kunne sælge ca. 80 
madbilletter. Evt. skal vi selv stå for tilbehør til pattegris.
Plan B er mad på stedet, fra caféen.     

10. Forespørgelse salg NA merchandise

Der er kommet et forespørgelse fra Peter, som ønsker at komme fra Tyskland 
og sælge NA merchandise på konvent & camp 2019, Peter er selvfølgelig 
godkendt af NA og vi takker ja til hans tilbud om at komme på Skanderborg 
konvent  

11. Evt. 1. rate af leje at lokaler betalt. Armbånd til registringen er bestilt og 
betalt.

12. Sindsrobøn
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Næste konventmøde er mandag den 8 juli 2019.

kl. 19.00 – 21.00

Jægergårdsgade 164C Århus C. 

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

Mail evt. afbud: konventogcamp@gmail.com

    Dagsorden: til mødet den 8. juli

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. Ansvar for Auktion og valg af mødeledere

7. Rapport fra underudvalgsformænd & formand

8. Evt

9. Sindsrobønnen
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               Konvent komiteen 2019

               Formand, John

               Kasserer, Anker 

               Cafe, Tina & Gert 

               Sandwichudvalg, Charlotte

               Registrering, Torben & Jacob

               Oprydning, Komiteen som helhed

               Program, Komiteen som helhed

               Udsmykning, Komiteen som helhed

               Lyd, John

               Evt pattegris lørdag aften, Anders

               Countdown, Anders & Maiken      

               Auktion            

               Webmaster Gert

               Vil lave service på konventet
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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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