EDM MØDE PARIS
TORSDAG 21/07-2016
Velkomst til de nye RDS’ere og RD’ere på dette års Sommer EDM

ÅBNING AF EDM MØDET
Oplæsning af koncepterne og bare for i dag.
Kort indledning af en RD'er som ikke har englsk som første sprog.
Indledning af en oldtimer i EDM sammenhæng.
ECCNA formanden forklare om konventet og regler for stedet vi har lejet.
Godkendelse af referat fra vinter EDM i Island,det blev godkendt

Spørgsmål og svar fra regionerne
Frankrig spørger om råd angående en der krænker ny kommer piger seksuelt og går langt over
grænsen på sociale medier...Polen deler de havde en de samlede oplysninger om og
konfronterede ham med det og nærmest truede ham væk fra møderne...Island fortæller on
lignende historie som Polen hvor han gik direkte ud og brugte og døde..
Spanien har en ekstrem voldelig mand der hærger et bestemt mødet.. Portugal deler en erfaring
med lignende og fortæller, at hver gang han kom, stoppede mødelederen mødet og der blev
bedt sindsro bøn og og derefter lukkede mødet.. 4 – 5 møder senere, holdt vedkommende op
med at komme.
Og der var masser af andre spørgsmål fra forskellige lande men da Torsdagens referat ikke blev
gemt (ups) kan resten ses i Referet fra EDM i (Se vedhæftet Fil) Referatet på engelsk.
Rapport fra NAWS med en gennemgang af seneste Service konference.
En Anonym gruppe fra Danmark har doneret 100 Euro til EDM, vi har fået kvittering på det.
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FREDAG 22/7-2016
Åbning af mødet oplæsning af bare for idag og et stykke fra living clean.
Rapport fra FD fellowship development (Se ved hæftet Referat)
Eksempel på det virker, havde stor byen krakow i polen 3 møder ugenligt for få år siden, i dag har
de 135 møder ugenligt, de sætter mål på hvor meget de vil vokse pr år og det virker.
FD&TT Report og Budgets..TT=Task Team og FD=Fellowshop Deverlopment har været i de lande
der har haft brug for hjælp og vi skal høre fra Ukraine, Estland, Bulgarien, Tjekkiet/Slovakiet,
Island og lande der ikke er med i EDM.
Der er en reprænsetant for ungdoms konventet de holder i Holland, det er 3 år og de første to år var
der ikke mange men i år er der kommet mange flere end forgående to år.
Der er reprænsentant fra Rumænien som blev clean i Berlin og boede der, men da han skulle have
lavet tænder, var det billigere i hans hjemland Rumanien, og der opdagede han at der ikke var et
eneste NA møde og han åbnede et møde i Bukarest og der er i dag 3 medlemmer… Rumænien
mangler virkelig en fra fællesskabet der kan snakke Rumænsk og er villig til at holde skype møder med
Addicts fra Rumanien.
I Ukraine kom TT frem til at de mangler H-I møder og var i Ukrainske fængsler og holde H-I møder.
Ukraine har et stærkt fællesskab og deres konvent var en succes ligesom FD og TT var og er en succes
derovre.
11:00-11:15 PAUSE
FD og TT fortsætter med reporter fra Island.. Island’s RD'er fortæller de har mistet ca. 50% af deres
medlemmer, bla. til andre 12 trins fællesskaber. Tænker at dette kan udybes på RSK mødet da det er
en sag der noget følsom, og ikke behøver at blive offentlig gjort, men alligevel har substans og kan
være vigtig at tale om i fællesskabet. En af konsekvenserne er pt. en meget dårlig økonomi, hvilket har
betydet at Island kun har haft råd til en deltager på EDM med delvis økonomisk støtte fra EDM. Kunne
vi som Sponsorland evt. give et økonomisk bidrag til Island, inden næste EDM møde, så de kan få to
deltagere med? (dette er udelukkende en RD og RDS ide, og vi taler om 350,00 til 400,00 €)
Vi skal sammen med FDC (Fellowship Development Commite) finde en løsning på om vi skal have
to eller tre medlemmer i kommitéen.
Der er tre medlemmer på nuværende tidspunkt, og nogen i EDM mener at det tredje medlem er spild
af penge, men det ene medlem af FDC mener at tre er bedre end to, fordi med kun to medllemer kan
den ene være mere dominerende og derfor bliver det ikke unity der styre.
Der bliver taget en føler på om det tredje medlem skal vælges videre efter prøve perioden udløber
Søndag, der er 14 ja stemmer, to stemmer ikke stemmer og 10 der stemmer nej... DK siger ja. Finland
forslår at vi ser hvordan de to der er nu, gør deres arbejde indtil vinter EDM i Kiev, og så tager vi
beslutningen derfra, om vi skal have en tredje med. Det kan der ikke blive enighed om..Vi skal

2

beslutte om vi skal lade de tre der er der nu fortsætte eller afgøre i Kiev om to er nok eller de mangler
en tredje. Polen forslår at vi lader det ligge og ser til vinter EDM i Kiev om det to medlemmer der eller
vi mener de mangler et tredje medlem. Vi vælger at holde pause i disskusionen, og tage den op
senere. *
12:30-14:00 FROKOST
FD workshop (Atmosphere of recovery in Service)
Vi blir delt op og får to spørgsmål i hver gruppe. I vores gruppe handlede det om hvad vi mangler
for at pleje vores service i grupperne og hvad gør jeg selv, og vores facilitator fremlagde det fra
vores gruppe.
16:00-16:30 PAUSE
*Disskussionen fortsætter og der bliver ikke enighed overhovedet, beslutningen om FDC skal have tre
medlemmer istedet for de to, ender ikke med enighed men vi går til valg. Det ender med at det
forbliver som det hele startede, det tredje medlem af FD slutter når prøve perioden udløber søndag,
da vi ikke kan opnå konsensus.

LØRDAG 23/07-2016
Åbning af mødet med oplæsning af bare for i dag.
Da dem der er valgt som betroede tjenere for ECCNA 32 åbenbart har misforstået noget og taget
penge for Børn og pårørende, vil EDM formanden selvfølgelig få det stoppet. Efterskrift – Det
blev hurtigt stoppet, og kun addicts skulle betale for registreringen.
Rapport fra Medie koordinatoren. Vores EDM hjemmeside har været hacket 3 gange, så der går en
uges tid før den er fuldt opdateret..
Tanker og ideer omkring zone repræsentation i fremtiden. Vi havde en workshop og alt er bare i
tanker og ideer.. (se Power Point)
11:00-11:15 PAUSE
Arbejds gruppe rapport

Fra EU parlament projektet og public relations
Erfaringer, guidelines og materiale, oversættelse.
Fed præsentation af mødet med EDM medlemmer Europa parlementet, og det gik så godt at EU
politikerene vil se os igen, og en formand for anti drugs Europa sagde ordret: Vi har aldrig talt med
nogen der lider af addiction her, men kun talt med os selv, men det vil vi ændre nu. Og så er vi for
øvrigt også den første “Græsrodsbevægelse” der ikke spørger om penge 
12:30-14:00 FROKOST
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ESL (Europa Service Learning Day). Info.
Hvis et land søger om at holde Europa konvent ECCNA, er det en god ide at landende der søger,
først sender deres ansøgning/fremlæggelse til EDM bestyrelsen før det blir lagt ud til os
Delegerede. Dette for at spare tid på EDM mødet, men det er ikke et krav. Mere en tanke om
at der så kan rettets ind og kommes med forslag fra erfarne ECCNA folk som tidligere har
afholdt konventet.
Human resource pool som på dansk kan forståes som at EDM kan pege på en eller flere der har
evnerne eller talegaverne eller viden til at være på et bestemt Task Force team.
Forslag til EDM og fællesskabs aktion komitee om at et medlem fra EDM der ikke kan stemme på
WSC, men som taler på EDM’s vegne på WSC. Det er en debat og der er ikke er enighed på alle
punkter, men stadig et skridt hen i mod Zone repræsentation, og noget der også kun er på
tegnebrædtet.

SØNDAG 24/-2016
Kasseren for ECCNA fortæller der har været 1200 indskrevne og der regnes med et overskud på
Ca. 20.000 Euro..
Vi sagde farvel til Richard, Stavros, Jimmi og Yasemin som delegerede, og Kasseren Sanda.
Vinter EDM 2017 - Kiev opdate.
Der blev fremlagt Kassere Rapport. (Se vedhæftede fil – Power Point)
Der var ingen bud på vinter EDM 2018.... Skal vi give et bud? Det er EDM der betaler, men vi vil
komme til at koordinerer og arrangerer. Dvs. finde hotel og mødested, og finde betroede
tjenere der vil sætte en weekend af til service, hvilket kan være transport, let forplejning og
kaffe/the. Ca. 50 personer deltager på EDM mødet.
Vuc læser koncepterne og derefter skal der vælges nye betroede tjenere ind, som formand,
næstformand og kasserer. Halil (Tyrkiet) stiller op til formand og bliver valgt.
Yasemin(Finland) og Jimmi(Sverige) stiller op til Næstformand.Yasemin bliver valgt som
Næstformand med stort flertal. Vasgo (Portugal) stiller op til kasserer og blir valgt ind.
Præsentation af ECCNA 34. 2018 som Polen byder ind på. De har lagt det 4 dage før der er
Verdens konvent i Orlando USA. Vi stemmer dog om det, og der var stor enighed om at ECCNA
34 afholdes d. 23-26 August 2018.
Fanstastisk velkomst video til ECCNA 33 -2017 i Algarve i Portugal.
Oplæsning af beslutningsreferat og stort TAK for Sommer EDM - 2016.
I Kærlig service
Lars Rs – RDS NA Danmark
Brian A – RD NA Danmark
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