
 

Referat Konventmøde  SOKNA23 11/12-2022 
 
 
 
 
 

1) Sindsrobøn 
 

2) Præsentationsrunde 
 
Annette, Jesper, Per, Jesper, Mik, Bjarke, Rasmus, Johnny, Gry, Dorthe 
 
Afbud fra Jørgen, Even, Lars. 
 

3) Valg af betroede tjenere 
Der mangler en udvalgsformand for praktisk hold. Dette skal annonceres på møderne.  
 
 

4) Opfølgning fra udvalgene  
 

Formand: Skolen er booket.  
 

Kasserer: Vi har modtaget 35000 kroner fra OSK Syddanmark. Flybilletter er booket og betalt. Kenneth 
kaffemand er kontaktet, der er et anslået budget til 3500 kroner.  

 
Registrering: Der er styr på nemtilmeld til for registrering.  Der bliver lavet en messenger gruppe i 
januar til de betroede tjenere.  

 
Underholdning: Der mangler at blive købt lærreder og maling. Der skal annonceres at vi gerne vil 
modtage merchandise til auktionen. De betroede tjenere til de forskellige ting er fundet. Snak om 
musik til festen.  

 
Kaffe/7 tradition: Der er godt styr på det. 

 
Café: Der er fundet nogle betroede tjenere. Der er lavet overblik over de enkelte opgaver.  

 
Gallamiddag: Kokken er bestilt. 

 
Nattevagt: Der er ikke fundet en nr. 2 nattevagt.  

 
 

Speakerudvalg:  Der er et færdigt program. Der bliver afholdt et maraton møde kl. 10-22 lørdag der vil 
være mødeleder og nyt møde starter hver hele time og afslutter 10 minutter i hel. 
Der er fundet mødeledere til speakerne, mødeledere til de enkelte møder findes i februar.  

 
 
 

 



5) Valg af logo. Der stemmes om de forslag der er. Vi blev opmærksomme på copy right. Der indkaldes 
til ekstra ordinært stemme sokna møde omkring logo. Søndag d. 18/12 kl 18. Husk at opfylde copy 
right og det skal være et logo og ikke en flyer. Formand indkalder til møde og de enkelte 
medlemmer meddeler under NA relaterede meddelelser i grupperne.  

 
 

6)  Evt. 
 
Valg af armbånd eller keyhænger. Vi tager en runde. Der er vedtaget at det er keyhænger. Der 
foreslås at der bestilles nogle armbånd som kan sælges. Der bestilles 100 stk. til salg. Prisen til salg 
bliver 20 kroner pr. stk.  

 
 

7)  Ny tid og sted.  
Forslag om at holde næste konvent møde i Fredericia. Det er et Syddanmark konvent ikke et 
Esbjerg konvent. Måske en dårlig ide nu i forhold til forløbet. Men dette vil komme med til 
evaluering af dette års møde.  
Næste møde afholdes lørdag d. 14/1 2023 kl. 12:30 i Nørrebrogade 102, Esbjerg.  

 
 

8)  Sindsrobøn  


