
Referat 

Konvent møde den 8 juli 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: 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

John

7. Rapport fra underudvalgsformænd & formand

8. Evt
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1. Sindsrobønnen

2. Præsentationsrunde

John, formand
Jan århus 
Karl Erik Århus 
Anders Århus 
Maiken Horsens 
Anker Århus
John Randers 

Afbud – Tina 

Afbud: (Mail evt. afbud: konventogcamp@gmail.com)

3. Valg af referat & ordstyrer

         John valgt til referat og ordstyrer

4. Oplæsning af NA`s 12 koncepter

          John: læser NA`s 12 koncepter & deler om et åndeligt princip

5.Programmet gøres færdigt

Programmet er færdig, i forhold til emner og indleder, dog ligger det ikke fast om indleder 
på åbningsmødet får visum til danmark, men vi har valgt at holde ham på og tro på det 
bedste. Der er sat mødeleder på åbningsmødet og hovedespeak efter ønsker.  

6. Ansvar for Auktion og valg af mødeledere.

Maiken og Anders har ansvaret for countdown.

John står for aktionen 
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7. Rapport fra underudvalgsformænd & formand

Formand: Budgettet blev godkendt af OSK.

Peter fra Tyskland som sælger merchadise kommer og sælger merchadise.

Cafeen: 

Har haft hold et cafemøde. Der bliver laver frikadeller med kartoffelsalat. Nellie laver Chili c
om carne til om fredagen. Der bliver også lavet sandwich.  

Regnskab til d.d. (Gert har såtet for ansvaret for dette indtil konventet hvor vores kasserer Anker 
tager over)

                                     
Regnskab for O.S.K.NA Midtjylland.

For konvent & camp 2019
”Imod alle odds – Tak NA”

Dato Bilag Beskrivelse Indtægt Udgift Beholdning
05.02.19 1 Hævet fra aktiviteskontoen 13.000,00 13.000,00
05.02.19 2 1. rate leje af lokaler 5.000,00 8.000,00
07.02.19 3 155 stk. Armbånd til Konvent & Camp 19 1.250,00 6.750,00
05.03.19 4 Købt Lydanlæg (John) 2.300,00 4.450,00
18.03.19 5 Back op og sikkerheds pakke Hjemmesiden 358,00 4.092,00
05.04.19 6 To krus til auktionen lørdag aften 193,00 3.899.00
20.06.19 7 Sodavand 11 ks a 20 stk 880,00 3.019,00
27.06.19 8 Tilbageført betalt forhånds reg to gange 750.00 2.269.00
01.07.19 9 Hævet fra aktiviteskontoen 25.000,00 27.269,00
01.07.19 10 2. rate leje af lokaler(Audonicon) 7.000,00 20.269,00
01.07.19 11 Opmagasinering af vores konvent ting 500,00 19.769,00
04.07.19 12 A conto Kaffesalg (Kenneth) 2.931,00 16.838,00
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8.   Evt.

Thomas Århus, købte tattoo og der er opstået problemer med at få den lavet. Personen der 
skulle lave den har haft det svært, af den årsag ønsker vi at OSK Midtjylland vil tage stilling 
til om de vil dække beløbet på 1000,- 

Det er blevet besluttet at Rasmus Feldborg kommer og spiller lørdag aften fra kl 21:00 til 
23:00
prisen er aftalt til 2000,-

Til gallamiddag er der afsat 8500,- beregnet til 100 kuverter.

 Menuen er fastlagt med undtagelse af desserten.

 Helstegt pattegrise 

 Oksefilet / Oksecuvette 

 Salat 

 Kartoffelsalat 

 
9.   Sindsrobøn

Husk konventmøde lige efter konventet afslutning den 4. august 2019.

kl. ca 16.00 

Vi deler erfaringer om hvordan konvent er gået.
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               Konvent komiteen 2019

               Formand, John

               Kasserer, Anker 

               Cafe, Tina & Gert & Charlotte & Asgert

               Sandwichudvalg, Charlotte

               Registrering, Torben & Jacob

               Oprydning, Komiteen som helhed

               Program, Komiteen som helhed

               Udsmykning, Komiteen som helhed

               Lyd, John

              Webmaster Gert
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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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