
Servicekonference København 15.-17. feb. 2008                   
”Hold det enkelt”
Komitémøde 2008-01-13, klokken 12-15 hos Sanne

Til stede: Sanne, Jeanie, Johnny, Jakki, Chris, Carsten (fra klokken 13.15), Rodrigo (kort)

Afbud fra Lars RS, Mina, Tine, AnnaLena, Katja (har undersøgt det hun skulle undersøge)

Runde om siden sidst og hvad der mangler.

Registrering:  Tine og AnnaLena har møde i næste uge om arbejdet med registrering. Jakki har 
møde med mulig badgeleverandør mandag om priser og fremstilling. Line fra Århus deltager i 
registreringen på selv konferencen.

Café:  Menuen til konferencen bliver kaffe, te, vand, sandwich, frugt, frugtsalat. Der mangler 
klarhed om budget, bl.a. om kaffen er på stedet eller skal indkøbes særskilt. Afklares i denne uge på
skolen. Fredag er udvalget i caféen lille, lørdag og søndag er der ud over det her nævnte 
morgenmad.

Rengøring:  Møde med Per fra skolen, er aftalt til torsdag 17. jan., klokken 14. Sanne, Johnny og 
Jakki deltager. Der er 4-5 deltagere i rengøringsudvalget.

Tolkeservice: Der er nu 5 i underkomitéen til tolkning. Der er 3-4 vandrende tolke, herunder også 
svensk-dansk. Fra WSO deltager to, som hver får en personlig assistent med tolkebistand. 

Skandinavisk kontakt: Den 3. februar på servicemøde i Malmø uddeler Chris flyers og andet info 
om konferencen. Gert sender info om konferencen til Skandinavien i øvrigt.

Økonomi: Der er oprettet bankkonto, som kun Carsten og Sanne sammen kan hæve på, hvor der er 
indsat 26.000 kr fra RSK som startkapital. Sanne og Carsten opretter en depotaftalei nærheden af 
skolen, så der kan deponeres kontanter også i weekenden.

Flyers og andet info: Der bliver to telefonnumre på flyeren,, et til info og et til talentkonkurrencen,
Sanne indkøber taletidskort + numre. Johnny sørger for trykning på bagsiden af nye mødelister. 
Det endelige program trykkes først umiddelbart før konferencen. Til bagsiden af programmet er et 
udkast over NAs opbygning med grupper, GSR’er, OSK’er, RSK’er, Area komiteer og WSP 
færdigt. Carsten supplerer udkastet og gør det færdigt. 

Praktisk hold: Lars RS  har etableret et hold, der mangler info fra tidligere ansvarlig for praktisk 
hold ved konventet, om hvor tingene er, hvordan de stilles op mv.

Hvem møder op fredag morgen til at stille det hele parat ?

Reklame for konferencen på møderne: Via OSK-mødet 27.januar formidler medlemmer af 
komitéen budskabet og færdige flyere til grupperne. Der er også sms’er i omløb der gør 
opmærksom på konferencen. Vi opfordrer til at sende dem videre.



Litteratur/servicebod :  Rodrigo stiller op med litteratur og formidler behovet for service på selve 
konferencen med en bod, primært i pauserne i programmet. Det blev foreslået at bestille bogen 12 
Concepts for Service, så den kan udbydes til salg på konferencen. Overskud fra litteratursalg 
forbliver ved litteraturposten i OSK København. 

Merchandise: Det blev drøftet om vi skal sælge T-shirts på konferencen: Johnny undersøger 
designmuligheder for det, Susan indhenter et tilbud. Chris indhenter et tilbud.

Sindsrorum: Jakki spørger igen Andy, om han vil stå for det.

Talentkonkurrencen: Der mangler præmie til talentkonkurrencen. Vi opfordrer til at lægge 
hovedet i blød.

Lyd: Der er foreløbig en, Benjamin, som dog ikke ønsker at være eneansvarlig for lyd.

Næste møde:

27. januar, klokken 16 i servicelokalerne, Christian Paulsens Vej 26-28 på Frederiksberg.

Ref: Jakki
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