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Lørdag D.05/09

11.00 – 11.45

Formand åbner mødet

● Et øjebliks stilhed og sindsrobøn
● Oplæsning af Bare for I dag .

Der er runde med præsentation af deltagere.
● Opdatering af kontaktlister og husholdning.
● Tidsplan godkendes
● Dagsorden godkendes
● Styregruppen fremlægger rapport (…….)
Kort beskrivelse af forløb fra sidste EDM
Der har blandt andet været afholdt dialog forum hver 14 dag
Aflysning af ECCNA 2020 med genvalg af Egypten som vært i 2022

● NAWS rapport
Der er på www.na.org hjemmeside dugfriske opdateringer.
Cyklus fra 2020-2022 gennemgås med udgangspunkt i visioner.
WSC forløb beskrives med power-point.
Der er litteratur tilgængelig på 89 forskellige sprog.
Det forventes besluttet inden udgang af 2020 om der afholdes verdenskonvent
til september 2021 i Australien.
11.45 – 12.15

Pause
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12.15 – 14.00

Kassér Rapport

Kasseren gennemgår bevægelser i år 2020 til 1 september.
Det ser ganske fornuftigt ud.
Forståeligt nok ingen indtægt fra konvent men donationer er ca 18.000 € og beløb
er tilsvarende på samme tid sidste år.
Forslag med procedure ved ESL.
Fil med regnskab vedhæftet.

14.00 – 15.45

Covid 19 input

Der debatteres om forskellige udfordringer ved afholdelse af møder og den 7
tradition.
16.00 – 16.15

Vinter EDM Rom og ECCNA Kiev
Opfølgning på events 2021

Ukraine informerer om status med ECCNA 36
Der holdes jævnligt møder af 3 timers varighed. Registrering er under
opbygning. Koster 20 € forudbetalt og ved indgang 35 €
T shirt´s er ved at blive produceret.
Arbejdes med aftaler med hotel og overnatninger til begivenhed.
Vinter EDM
Italien informerer om status ved vinter EDM februar 2021.
Der er lavet aftale om at betale 30% af leje for værelser, hvilket er blevet
udsat og søges om at skubbe en måned yderligere til sidst i oktober.
Der debatteres om at forholde sig til afholdelse af mødet og om nødvendigt
Virtuelt.
17.15

Mødet afsluttes med sindsrobøn
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Sønddag D.06/09
11.00 - 11.30

Formanden åbner mødet med et øjebliks stilhed.

Der indledes med sindsrobøn og oplæsning af bare for i dag
Der følges op på om det ville være en god idé at give en ekstraordinær donation nu
til NAWS som normalt foregår i februar måned.
Kassér meddeler at 10.000 euro passer fint med budget.
Der stemmes om dette og vedtages med en i mod. Kassér sender donation efter
møde.
11.30 – 12.30

Zonal Delegates

Har afholdt online workshops som hovedsagligt haft tema med at forholde sig til
covid 19. Der har været afholdt adskillige online møder i perioden.
Der er ved at udbedres forslag om at vi som zone tilpasser os cyklus i den 2 årige
periode i WSC og koordinerer EDM i forhold til denne.
Der nedsættes en arbejdsgruppe som udfærdiger forslag til kommende vinter
EDM.
12.30 – 13.00

Pause

13.00 – 14.00

EDM Zone and Covid 19.

World board deler om udfordringer og erfaringer i forløb med at forholde sig til
covid 19. Blandt andet 7 tradition, afholdelse af online møder. Distribution af
litteratur og udvikling af toolbox.
Der udveksles erfaringer fra forskellige regioner om processer og oplevelser med
at tilpasse sig .
14.00 – 15.00.

FD Rapport

I øjeblikket ingen TASK opgaver grundet restriktioner.
Appellerer til at medlemmer udfylder skema hvor man stiller sig til rådighed som
ressource man kan trække på i de forskellige områder.
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ESL ( European Service Learning-days ) i Berlin den 7-9 Maj 2021.
Der produceres flyer, og laves program i denne måned.
Man er ved at undersøge om tidsfrist, 88 dage, for at annullere arrangementet
kan flyttes, da det koster 800 € at aflyse.
Young addict in recovery holder online møder månedligt.
Der er opfordring til at indsende materiale ind til EDM News hjemmesiden
news.edmna.org, samt at sende idéer og feedback til fd.edmna.org
15.05 – 15.15.
15.15 – 16.00

Pause
Workgroups rapporter

Der er afholdt 3 møder om Guidelines to workgroups.
Der er efterspørgsel om medlemmer til at deltage i projektet.
Arbejdsgrupper sættes på stand by til EDM februar.
PR arbejdsgruppe har afholdt møder månedligt.
Desværre er konference i Stockholm blevet udsat / aflyst.
Har holdt workshop med 25 deltager i juni.
Der stilles spørgsmål om OP ( orientation pack ) ændring således at afgående kan
fortsætte 2 år i udvalg og arbejdsgrupper samt FD ( fellowship development )
som tages op til februar Vinter EDM.
ESL Money Rice
Forslag fra kassér om at indføre samme betingelser som for ESL som der gælder
ved EDM, og at en kassér eller vice-kassér deltager ved begivenheden.
Dette vedtages enstemmigt.
16.00 – 17.00

Opståede sager og afgående repræsentanter.

De respektive delegerede som har udstået deres perioder takker af.
Mødet lukkes med sindsrobøn.
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