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Torsdag D.26/07
9.00 - 9.30 Der afholdes intro til de nye RD og RDS

9.30 – 11.00 Der indledes med præsentation af deltagere.

● Oplæsning af NA`s koncepter
● Oplæsning af Bare for I dag med indledning ud fra denne af en fra et ikke
engelsk talende land og fra et erfarent EDM medlem bagefter (Grækenland og
Israel)
● Opdatering af kontaktlister og oplysning om blandt andet anonymitet.
● Tidsplan godkendt
● Dagsorden godkendt
● Der informeres om diverse afholdte møder de sidste 6 måneder.
Opfølgning på world service konference og forberedelse til dette EDM

● Et stort tema er håndtering af zone opdeling og samarbejde på tværs af disse.
● 6 zoner holder møder for at udvikle koordinere samarbejdet.

Europa udvælger I løbet af dette EDM en repræsentant som deltager i arbejdsgruppe
( med 1 repræsentant fra hver af de 18 zoner) til afholdelse og udvikling af World
Service Conference og i denne forbindelse er der udfærdiget en intro til opgaven.
(Super er første gang ).
Det er besluttet ved WSC 2018, ( Danmark undlod beklageligvis, trods seeding, at
deltage), at der oprettes en arbejdsgruppe som refererer til WSC .
EDM gennemgår vision og hensigter og en beskrivelse af posten.
11.00 – 11.15

Pause

11.15 – 13:00

Fællesskabs dialog-

Vedrørende Møder.
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Bulgarien spørger
En af vores grupper er blevet bedt om at underskrive en lejekontrakt med kirken,
hvor vi holder vores møder. Ministeren spørger, hvem der skal holdes ansvarlig i
tilfælde af væsentlige tab eller hvis der er en ulykke, og nogen dør eller bliver syg.
Han ønsker at have et enkelt medlem som ansvarlig.
Er der nogen med lignende oplevelse, og hvordan har de håndteret det?

Svarene:
Frankrig svarer: De skriver under med to medlemmer
Egypten svarer: De har et udvalg der er ansvarlig for at underskrive den slags
kontrakter.
Island svarer: De har et møde hvor de vælger kasseren til og stå for den slags.
Sweitz svarer: De må lave en work gruppe og høre deres medlemmer.
Bulgarien spørger
Hvordan får vi ny-kommerne til at komme tilbage (Det vi gør er vi deler vores ESH,
giver numre, tager dem til kaffe, personlige erfaringer)
Hvad kan vi ellers gøre?

Svarene:
UK svarer: Hvis ny-kommeren kan li det vi har, så kommer de tilbage..
Udo svarer: Hvis de havde et møde der varede 90 minutter, så skar de det ned til
60 minutter og de kan prøve nogle oversættelser til Bulgarsk, men ellers er det et
vedvarende spørgsmål uden et egentligt svar.
Spanien svarer: De sørger for kvinder snakker med kvinder og mænd snakker med
mænd og mulighed for cafeer og lignende bagefter.
Island spørger
Medlemmer har et spørgsmål om, hvordan man laver en NA-studie?
Eventuelle tips?

Svarene:
Finland svarer: De mødes og oversætter små vigtige dele fra deres litteratur.
Israel spørger
Der er addict, hvor stoffer ikke er deres afhængighed, som deltager i NA møder og
deler. Kan jeres land se det som et problem, og hvis i gør, hvordan dealer i med det?

Svarene:
UK svarer: De har prøvet en var til NA møder, hvor spil var hans/hendes problem,de
tog en snak med ham om det og sagde han skulle til åbne møder for at må dele.
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Egypten svarer: De har puttet en sætning ind i deres mødeleder guide, hvor der
står det her møde, er kun for folk der har et problem med stoffer.
Irland svarer: De supporter det de andre har sagt.

Israel spørger
Har du nogen erfaring med et ægtepar, der laver service i samme udvalg, hvor en af
dem er formand og den anden er en suppleant?

Svarene:
UK svarer: RDS fra UK er i ægteskab med næstformanden for ECCNA34 og det kan
være en lærerig oplevelse.
Finland svarer: At han har prøvet det mange år med sn kone,det vigtigt man har
hver sit program og har lavet trin for at kunne adskille det.
Danmark svarer: Der er medlemmer der har valgt dem,og hvis de valgte
retningslinjer er fulgt kan man ikke blande sig i det.
Israel spørger
I jeres fællesskab er folk, der er ordineret medicinsk behandling, er det nogen man
ser som clean

Svarene:
Italien svarer: De der er på metadon bliver ikke set som clean.
Danmark svarer: Vi har et slogan i Danmark der siger,du er clean hvis du siger du er
det og der er erfaringer med medlemmer, der sagde de var clean men var snot
skæve,men vi fejrede dem og flere af dem har mange års clean idag.

Vedrørende Regioner.
Finland spørger
Hvordan modtager andre regioner donationer fra områder? For eksempel,
regelmæssigt, årligt osv?

Svarene:
UK svarer: Man gør det som regionen og områderne beslutter.
Spanien svarer: Det er helt op til områderne selv hvornår de gør det.
Finland spørger
Hvordan tilskynder vi forpligtelse til hele en valgt serviceperiode, og kan vi hjælpe
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de/den betoede tjener?

Svarene:
Der er bred enighed om at det er den del af processen.
Italien spørger
Hvordan tiltrækker medlemmer til at lave service på alle service niveauer?

Svarene:
Iran svarer: husk og lav gode erfaringsmapper og giv dem videre og når folk fejler
så tilgive dem..
Israel svarer: at det kan være en del af at blive sponsor, at man opfordre sin
sponseer til at lave service.
Italien spørger
Vi vil gerne vide om noget om jeres RSK møder i andre lande.
Hvor mange møder har i om året?
Hvor mange dage eller timer bruger i på hvert møde?
Bruger i Skype eller en anden webplatform til deres møder?

Svarene:
Danmark svarer: Det kan findes på EDM web siden, men Danmark har det 3 gange
årligt, det vare 3 dage og vi forbedreder det med skype møder.
Irland svarer: De gør det samme Danmark.
Spanien spørger
Har i nogen procedure eller retningslinjer for at placere nye områder i jeres
region(RSK)?

Svarene:
Grækenland og Israel har retningslinjer som de deler med spanien.

Egypten spørger

Vedrørende EDM/WS.

Vi vil gerne have en oplevelse af, hvordan vi kan skabe EDM Zoner?

Svarene:
Repræsentant fra world board giver feedback på spørgsmålene.
Finland svarer: Rusland zonen har erfaringer med det og de kan spørger dem.
Frankrig spørger
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Hvad ville proceduren være for at få de vigtigste NA-bøger på fransk til rådighed som
lydbøger?

Svarene:
World board informere om proceduren som Danmark iøvrigt har fulgt til vores
første lyd bog..
Iran Region spørger
Er enige om, at vi (Iran) kan sidde i EDM?
Svarene:
Vi har ingen procedurer for den her slags,men alle er enige om at de er
velkommen,stort bifald og velkomst.Grunden til de blandt andet vil med i EDM
fremfor APF er der er mange farsi møder i Europa.
Det er en meget stærk region vi får med i EDM.
Iran har to regioner en deltager i APF(Asian Pacifict Forum) og nu en med i EDM.
Israel spørger
Hvordan planlægger EDM at forberede sig på, at de(hedder måske vi) er officielt inde
hos WSC?
Svarene:
Sverige ser frem til at WSC bliver en stor region med repræsentanter fra alle 18
Zoner(som er det antal der er i hele verden lige nu)
Israel spørger
Er der nogen region, der overvejer ikke at deltage i WSC?
Svarene:
Der er ingen regioner der ikke vil deltage.
13:00 – 14.30

Frokost pause

14.30 – 16:00

Fællesskabs dialog

Vedrørende konventer og andre NA events.
Egypten spørger
Et medlem tabte penge til NA, efter at have samlet penge fra billetter til vores sidste
konvent, han var delegeret ud af udvalgets formand, så hvordan kan vi gøre
personen ansvarlig overfor tabet?
Hvad skal vi gøre med disse tabte penge?
Har nogen lande erfaring med at indsamle penge fra konvent billetter på en mere
sikker måde?
Svarene:
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Formanden siger vi havde samme spørgsmål ved sidste EDM møde fra Spanien og
Egypten kan snakke med dem.
Egypten spørger
Vi skal bruge nye ideer og erfaringer angående konventer med penge fra billetsalg ?
Svarene:
Flere lande gøre sig i at for registrere flest muligt.
World board opfordrer til at undgå kontanter så vidt muligt.
Finland sælger registrering online.
Spanien spørger
Har nogen anden region haft en dårlig oplevelse med NA-liciterede leverandører ved
konventer? (vi havde)
Svarene:
Der bliver delt forskellige erfaringer men den røde tråd er vi så vidt muligt skal
beskytte NA logoet men der vil altid være folk der vil tjene penge på logoet.
Hvis retningslinjer for den slags ikke bliver overholdt bliver licensen taget fra dem.

Vedrørende H-I og OI.
Israel spørger
Vi vil høre jeres erfaringer med at håndtere tv-kanaler anmodninger om vores
fællesskab?
Og om vi kan sprede vores budskab gennem TV-kanaler?.
Hvad skal vi være varsomme med?
Hvad skal vi stræbe efter?
Svarene:
UK svarer: At de har erfaring med deres help line gik ned fordi der var ikke nok
service folk klar til det.. Så man skal være varsom på at regionen er gearet til det.
Formanden for EDM har erfaring med at have prøvet, det for NA Tyrkiet på CNN og
TV branchen har fokus et helt andet sted, de ønsker seer og vil altid dreje det ind
på det personlige og helst med noget drama.
World board anbefaler at holde det som fiktion, for at holde rammen for indholdet.
Israel spørger
På samme emne som sidste spørgsmål er der nogen lande med erfaringer, om at finde
medlemmer til et interview som omhandler bestemte stoffer?
Vi er jo i et fællesskab hvor vi ikke rigtig taler om de forskellige former for stoffer,
og vi føler os ikke trygge ved at udvælge folk for deres valg af stoffer.
Svarene:
UK svarer: Har erfaring med at henvise til vores traditioner og til at kontakte
regionens OI(Offentlig Information).De har meldt ud de manglede frivillige til det og
det var en god erfaring.
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Portugal spørger
Til EDM mødet i EDM i Portimão blev en PowerPoint præsenteret om sponsor-ship i
fængsler, har nogen region godkendt retningslinjer til det?
Kan i dele jeres erfaringer?
Svarene:
UK svarer: De har retningslinjer som de sender til sekretæren, som sender det med
rundt i slut pakken.

Andre spørgsmål.
Egypten spørger
Har nogen regioner godkendelsesmateriale til og være med i FD?
(FD=Fællesskabs udvikling, der er et udvalg i EDM)
Svarene:
Vi gennemgår det ikke men de lande der har materillet deler det med Egypten i en
pause.
Finland spørger
Har andre regioner erfaring med at udarbejde lokale retningslinjer for seksuel
chikane i NA?
En work gruppe starter i Finland, og vi vil gerne høre ESH om workshops og
diskussioner om dette spørgsmål.
Svarene:
Italien svarer: De har erfaring md det og lavet en flyer(ligesom Danmark)
Irland svarer: De lavede en workshop til et konvent omkring emnet.
Holland svarer: De havde lavet noget materiale om emnet som de gerne deler med
andre regioner.
Frankrig spørger
For at optimere henvisninger til den franske NA-hjemmeside, er det meningen at der
nævnes stoffer i nogle af teksterne. Som vi ved, er det ikke i det vi fokusere på i NA.
Har nogen erfaringer angående det?
Svarene:
Egypten svarer: De har lidt erfaring med det som de deler med dem i pausen.
Frankrig spørger
Luxembourgs Na fællesskab, der p.t har et enkelt møde om ugen, beder EDM om at
de kan med i en af vores ASL.
Har din region nogen erfaringer med integrationen af udenlandske møder?,
Hvordan med det økonomiske og/eller bidrage til det?
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Svarene:
Tyskland svarer: har Østrig med i deres og det fungerer.
Norge spørger
Help line udvalget i vores region ønsker input fra andre regioner om, hvordan de gør
denne service?
Vi ønsker kontakt til Help lines i andre regioner.
Svarene:
Egypten svarer: De har erfaring med medlemmer der passer Help Line, skal have
trænning/oplæring i at betjene Help Line, en sund økonomi, og huske på det er
meget tit pårørende der ringer ind.
Spanien svarer: De optager alle opkald og sender ikke henvisninger til andre
fællesskabet udover familie, dem sender de til NAR-NON.
Portugal spørger
Har nogen region en permanent arbejdsgruppe for eksterne anliggender?
Hvis ja, hvordan bruger i den?
Svarene:
Ikke et eneste land har erfaring med det her.
Spanien spørger
Har du nogen lande regional FD(fællesskabs udvikling)-håndbog eller retningslinjer,
som i kan dele med os?
Svarene:
De lande der har sender det til EDM's sekretær som sender det med i slut pakken.

Ekstra spørgsmål.
Letland spørger
Hvordan opfordre vi til sammenhold i vores fællesskab når der er splittelse?
Der er splittelse mellem forskellige grupper. Medlemmer deltager hovedsageligt i
deres egen hjemmegruppe, muligvis drejer det hele sig om noget personligt?
Svarene:
UK svarer: De laver meget andet end selve mødet, så som gå til bowling osv.
Portugal spørger
Vi står overfor en fase i vores fællesskab om vores Help Line og om vores traditioner.
Hvad er jeres erfaring med Help Line?
Hvad har i af udgifter?
Har i et gratis nummer?
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Svarene:
Spanien svarer: De har oprettet et nummer hvor det er gratis at ringe til a la vores
112 og andre nød nummer.
Ukraine spørger
Har nogen erfaringer med og indsamle personlige historier til vores velkomst guide?
Svarene:
World Board svarer: At der er står i retningslinjer for den slags, at et land selv må
lave sin velkomst guide.
UK og Holland svarer: De har erfaringer med at det er der i deres velkomst guide
men aner ikke om det virker bedre for nykommeren.
Ukraine spørger
Har nogen erfaring med at betale benzin penge til OI ture, også selvom disse hvis
ture foregår i byen?
Svarene:
Der debatteres om emnet og flest lande er enige om at det betaler de til, da det
ikke skal koste penge at lave service.
Ukraine spørger
Har nogen regioner erfaringer med behandlingscenter der bruger vores NA logo
og/eller vores navn, og ikke reagerer når vi siger til dem, at dette logo og/ellers navn
er registrerede varemærker og ikke bare kan bruges af enhver?
Bringer i dem til retten, eller hvordan forholder i jer til det?
Svarene:
Flere deler erfaringer med at man skal kontakte NAWS for mere viden om hvordan
man dealer med det.
UK spørger
Hvilke erfaringer har andre regioner i at afholde store GSR/Regionale møder
(vedrørende. finansiering, geografi, logistik, deltagelsesniveau, årstid?
Svarene:
Ukraine svarer: De afholdte ekstra works-shops da de afholdte vinter EDM da der
var mange års erfaringer til stede.
UK spørger
Har nogen regioner erfaringer i at bruge deres tid på jeres RSK møder med at dele
erfaringer fra områderne, ligesom vi gør lige nu.
Svarene:
Spanien svarer: De synes det er en glimrende ide.
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UK spørger
Hvilke metoder bruger andre regioner til at foretage internationale pengeoverførsler
af finansielle bidrag til EDM og NAWS?
Svarene:
Egypten svarer: De har haft erfaringer med at de skulle betale enorme gebyrer til
den bank de overførte i,så de tog pengene med i kontanter til EDM og leverede dem
direkte til de der er/var til stede fra world- board.

UK spørger
Hvad har andre regioner gjort for at skabe en bedre ånd af sammenhold i deres
region?
Svarene:
Sverige svarer: De fandt materiale på NAWS hjemmeside til og lave work shop
vedrørende det her emne, det simpelt og det virker.
Irland svarer: De bruger forskellige aktiviteter udover selve møderne.
UK spørger
Hvilke erfaringer har andre regioner med et projekt regionen starter op, men det
vokser sig udover regionens geografiske grænser?
Eksempel har de langdistance sponsor-ship og er endt med at få forespørgelser helt
fra Afrika angående lang distance sponsor-ship.
Svarene:
Sverige svarer: Vær stolt af det og det stort det det vokser, men det burde være
noget EDM tager sig af nu det vokset udover UK's grænser.
16.00 – 16.15

Pause

16:15 - 18:00

NAWS Rapport

World Service fremlægger NAWS rapport.
Gennemgang med highlights fra 2018 World Service Conference.
Der er lidt over 70.000 møder ugentligt på verdens plan PT.
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Gennemgang af indtægter og udgifter i procent og udvikling.
Annoncering af Verdens konvent i Orlando 2018
Information om diverse projekter med blandt andet udvikling af toolbox til
service hvor alle er velkomne til at deltage link på www.na.org
Se vedhæftet bilag.
18:00-19:00
Forslag fra Italien: Kandidater til EDM bestyrelsen skal supportes af deres Region og
skal være personligt til stede ved et eventuelt valg..
Der drøftes længe om fordele ulemper og om det er nødvendigt da de nuværende
retningslinjer fungere og det første spørgsmål i det dem der vil vælges udfylder er
netop, er du støttet af din region..
Det ender med valg og det besluttes det forbliver som det er nu

Fredag D.27/07
9.00 – 10.45

Der indledes med sindsrobøn og oplæsning af bare for i dag
FD (Fællesskabs udvikling) komité Rapport

De respektive medlemmer præsenteres .
Introduktion af European Learning Days som afholdes for 3. gang den 26-28 April
2019 I Prag. Alle er velkomne.

FD-TT (TT Task Team) rapporter & Budget
Der arbejdes med at hjælpe Romanien med website.
Portugal støtter Cap Verde med at starte møder op med litteratur.
Grækenland er fortsat i gang med udvikling af møder i flygtningelejre og har fået
free-pas til afholdelse af møder i disse.
Der arbejdes med at udfærdige retningslinjer og procedurer som forventes afklaret i
september og efterfølgende med opstart i 2-3 lejre.
Tyrkiet arbejder med PR i forhold til parlamentet i Ankara.
Formand og næstformand har ugentlig og til tider daglig kommunikation med
opfølgning og udfordringer i alle former.
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10.45 – 11:00

Pause

11.00 – 13:00

FD Workshop: Emne kontinuitet i Service (Workgroup workshop)

Der deles op I 4 grupper og afholdes workshop.
Service personlig: Frihed , taknemlighed, høre til , mulighed for vækst. Tage imod
ny-kommer. Se sig ud over sig selv. Engagement, accept og tolerance, føle sig nyttig/
brugbar og personlig udvikling. At lytte,
13:00 – 14.30

Frokost pause

14.30 – 15:45

Work Group Rapporter
▪ Unge addicts i bedring

Gruppen unge addicts rapporterer
Unge addicts e book historier fra unge addicts
ECCNA Polen 2018 afholdt.
Der forberedes til ECCNA Swiss 2019
Facebook gruppe som stødt voksen
1ste søndag i måneden er der online speaker møder.
Afholdt ungdoms konventer i USA ( for første gang ) og Belgien.

▪ EU-PR (Forslag til hvordan vi kommer videre frem med PR i
Europa)
PR der p.t er 8 medlemmer remsætter tre forslag til videreførelse.
Der er afholdt 4 online møder.
Der arbejdes hen mod et seminar i Europa indenfor de næste 6 måneder.
Man har været i kontakt med latin Amerika og Brasilien for at inspireres af deres
måde at udføre PR arbejde på.
Det vedtages at ved næste EDM vælges en delegeret som koordinator for PR og
Gruppen ellers fortsætter som hidtil.
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▪Oversættelse udstyr til ECCNA( speak o.s.v) Workgroup
Der er foretaget en grundig undersøgelse vedrørende udstyr til oversættelse ved
ECCNA
med henblik på at dække behov i overenstemmelse med økonomi.
Forslag fremlægges hvor der invisteres i en App hvor der kan vælges det
pågældende
Sprog. Bruges allerede i Schweiz næste år som test og lignende ved ECCNA Polen.
Gruppen forsætter med deres fremragende arbejde.

15:45 – 16:30

Tid reserveret til debat om Work Group medlem

Til WSC-2018 blev det besluttet at fremtiden for WSC skal være work group med et et
medlem fra hver af de 18 zoner der er PT i verden.
Introduktion til til at vælge en work group medlem for EDM.
Sverige forslår at vi går direkte til afstemning om hvem der skal være EDM’s work group
medlem, da EDM er en af de 5 zoner der stadig ikke har fundet en der repræsentere
EDM.
16.30 – 16.45

Pause

16:45 - 17:00

Medie koordinator Rapport

Medie koordinator fremlægger rapport
Opdatering af ESL hjemmeside.
Pop up i forhold til nye regulationer .
Powerpoint til oversættelse er tilgængelig i download center.
EDM opdateret.
Der opfordres til at opdatere egen regions hjemmeside i forhold til regulateioner om data
beskyttelse, da man ellers opnår bøder.

17.00 - 17.30

Forslag fra Italien: Kandidater til EDM bestyrelsen skal supportes
af deres Region og skal være personligt til stede ved et eventuelt
valg.. Er drøftet torsdag og fortsætter som hidtil.

17:30 - 18.00

Eventuelt

FD spørger til om de andre zoner der inviteres til European Learning Days og udgifter
hertil og det forventes at de selv står for betaling til deltagelse ved arrangement.
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UK forslag om at holde konference for zonal delegerede eventuelt ved ESL i Prag
2019.
Der debatteres om forslag og enighed som en god ide på længere ude i horisonten.

Lørdag D.28/07
9.00 – 11.00

Mødet åbnes med sindsrobøn og oplæsning af bare i dag
EDM Zone Delegeret rapport

EDM zone delegeret fremlægger rapport.
Det er første gang der er repræsenteret en fra EDM zone til WSC og er et nyt kapitel i
NA historie med indflydelse og stemmeret.
De respektive zoner fra Asien , Canada, Rusland, Southern zone og EDM fremlægger
en præsentation fra områderne ud fra emnet hvad gør os effektive.
EDM er nu med i Service strukturen og har der af en ny mission med at fungere som
en selvstændig zone der samarbejder med de andre zoner. The world is watching us.
Der debatteres om ikke seedede lande og ulempe ved at følge med udviklingen og
oprette en gruppe til at udveksle informationer, muligheder og ideer.
Danmark forstår dette, billedligt talt føler vi os også som den skadede spiller på
landsholdet der ser kampen i glimt 2 måneder efter.
Herligt vi er på vej til at deltage og have indflydelse og ”være med til” med fuldt
medlemskab.
Forskellige landes medlemmer deler om deltagelse ved konferencen med bred
enighed om EDM´s delegerede gjorde det fremragende.
Der er debat om hvordan vi bevæger os fremad.
Ved vinter EDM i Spanien 2018 afholdes workshop.

11.00 - 11.15

Pause

11.15 – 12.00

Issue omkring tyveri af penge ECCNA Portugal Vice kassere.

Portugal beretter om hændelse ved tyveri fra bil ( 3000,- €) og anmodes om
dækning fra EDM af tabte beløb.
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Der er vedtaget om indførelse af ændring af guidelines til fremtidige hændelser.
Der er bred enighed om at EDM har en del af ansvar og det samme har Portugal.
Der stemmes om hvorvidt det er EDM eller Portugal der skal dække beløbet eller en
procentvis splittelse af dette eller ingen betaling.
Det vedtages at beløbet dækkes fuldt ud om det pågældende medlem, der selv har
dækket tabet ønsker refundering.
Der er oprettes en arbejdsgruppe der udfærdiger udkast til guidelines.
12.00 – 12.30

Forslag fra Polen: At hæve ECCNA seed penge til €20 000

Der stilles ændret forslag om at hæve beløb fra €12000 og tilføje €3000 som buffer.
Dette vedtages enstemmigt.
Forslag 1 fra UK
At vælg af zone delegeret og suppleant afholdes ved vinter EDM 2019.
Forslag behandles og der udformes beskrivelser til begge poster.
Forslag fra Polen og Tjekkiet om at nedsætte en arbejdsgruppe
der udformer procedurer og varetager kommunikation til der vælger delegeret og
suppleant ved EDM 2019 i Spanien
Der bliver debatteret og der er bred enighed om at dette er måde at gøre det på med
VC som konstitueret delegeret.
12:30 - 14:00

Frokost pause

14.00 – 14.45

Forslag Holland: Ændre EDM mødernes dage til mandag til fredag

Forslag debatteres, hvor Danmark syntes ikke dette vil gøre det mere attraktivt at
lave service og en del andre er heller ikke begejstret og derfor forbliver dage
uændret
14.45 - 16:15

SC Topic/ Workshop TBA

16.15 - 16.30
16.30 - 17:00

Pause
Eventuelt

Der tales om at synligøre og service ved EDM .
17.30

Bus ECCNA34 hovedspeak/ EDM præsenteres
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De respektive lande præsenteres på scenen ved ECCNA

Søndag D.29/07
Mødet åbnes med et øjebliks stilhed og oplæsning af bare for og sindsrobøn.
9.00 – 9.30

Kasser rapport

Kasseren fremlægger rapport med diverse balancer og donationer på 36.852,- € i år
indtil dato ( undres over DK kun har doneret 70 €) Ser rigtig fornuftigt ud hvor der
hele sidste år blev doneret 44.000,-€.
Rapporten godkendes enstemmigt , meget tydeligt afstemt regnskab.
Bilag vedhæftes.
•
Godkendelse af budget til FDTTs/FDC
Budget godkendes ved vinter EDM
•
Godkendelse af budget og andet der har med økonomi at gøre.
Budget godkendes ved vinter EDM
9.30 – 10.30

ECCNA 34 Krakow 2018 rapport

Vicekasser fra ECCNA 34 oplyser der var 600 pre-registreret inden konvent. Der var
forventet 10.000 € i overskud.
Blandt andet indtægt fra koncert og merchandise er mindre end beregnet og ligner
mere et overskud på 5.000 €
ECCNA 35 Schweiz 2019 Update Rapport.
Schweiz opdaterer forløb med afholdelse af næste års ECNNA.
BEMÆRK dato er ændret til afholdelse fra den19/7 til den 21/7 2019.
Har fået organiseret forskelligt, blandt andet , lån af Landemuseum plads gratis,
catering komite til at arrangere mad og diverse.
Arrangementet præsenteres med diverse lokaler til EDM og ECCNA .
Der spørges til ting som vejrforhold, priser og beliggenhed og forskelligt.
10.30 – 11.30

Valg af betroede tjenere
1. World Board Work Group medlem.

Der er to opstillede kandidater som fortæller om baggrund og motivation.
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Der stemmes og Graham vælges til posten.
2. Vice-kasse
Der er to opstillede kandidater til posten.
Der stemmes og Elizabeth vælges til posten .

3. SC formand
Yasmin, nuværende næstformand, opstiller og vælges som ny formand.
4. SC Næst formand
Der er to kandidater til posten.
Der stemmes og Ketil vælges til posten.
5. SC Sekretær
Vedkommende er afstået fra posten.
6. Medie-koordinator
Der er en opstillet til posten og Assif vælges til denne.
SC (Administrations gruppen)
11.45 –12.00 Pause
12:00 - 13:00

Bud fra Regioner der ønsker at afholde Vinter EDM i 2020
Bud fra lande der ønsker at afholde ECCNA i 2020

13.00 – 14:00

Eventuelt
Tasks and assignments
Møde opsummering og beslutnings log og farvel og på gensyn til
vinter EDM 2019
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