NOKNA 24 2019
Referat af Konventmøde den 25.4.2019
1. Sindsro bøn afholdes.
Ekstraordinært Konventmøde:
Inden konventmødet startede holdt bestyrelsen samt formanden fra sidste års
konvent Frederik et møde ang. problemer med skolen.
Pedellen fra skolen har meddelt, at vi desværre ikke kan låne skolen til konvent i år.
Der er kommet nogle ændringer i sammensætningen af elever, der gør, at vi ikke
kan bruge skolen i år. Men det er ikke udelukket, at vi låner den til næste år.
Samtidig blev vi gjort opmærksom på, at skolen ikke var utilfreds med den måde, vi
afholder af vores konvent på, at det udelukkende var overståendes problematik,
som lå til grund for aflysningen.
Der var enighed om at nedsætte et hurtigarbejdede udvalg til at finde en anden
skole inden den 1.6.2019.
Any, Frederik og Peter påtog sig opgaven. Hvis andre har et forslag til en skole til
afholdelse af konvent, kan man henvende sig til udvalget.

2. Præsentations runde:
Stephanie formand
Marie Louise Næstformand
Andy kasserer
Peter Vicekasserer
Carsten Sekretær
Hans Christian Formand Praktisk hold
David Formand Underholdning
Gunder
Frederik Formand Registrering
Michael Formand Kørsel
Christina
Edvin
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Jeff
Martin
Afbud eller udeblev (Husk

at afbud skal meldes til Formanden)

Helle Formand Møder og speaker
3. Dagsorden godkendes. OK
4. Er referenten klar. OK
5. NA`s koncepter for service oplæses – 7 tradition går rundt.

OK

6. Bestyrelsen orienterer:
Clean time på formandsposterne er minimum et ½ år.
Registrering: 2. år
Cafe: 2 år
Kasserer 2 år.
At OSK laver en deadline for valg af bestyrelsen og besættelse af formandsposterne
for de forskellige underudvalg.
Deadline for valg af bestyrelsen er 4. marts 2019 på OSK mødet.
Deadline for valg af formandsposter er 1. juli 2019.
Hvis posterne ikke er besatte inden deadline, bliver konventet aflyst.
Husk at underudvalgene giver Andy besked i god tid, når de skal bruge penge. De
må gerne ringe besked til Andy på 27123028
Det er vigtigt, at underudvalgene gemmer boner, så de kan lave et udførligt
regnskab.
7. Valg af formand/kvinder for Underudvalg samt orientering:
Møder / speaker / Meditationsrum
Formand Helle (afbud)
Alt ok.
Frederik foreslår, at vi får en H.I. workshop om lørdagen. Han vil snakke med Helle
om dette.

2

Kørsel
Formand Michael
Michael har fået en til at hjælpe med kørsel.
Handelsvarer
Ingen opstiller
Registrering
Formand Frederik
Frederik har snakket med Helle om indkøb af 350 stk. armbånd.
Cafeen
Christina opstiller til formand og blev valgt. Edvin er med i cafeen.
Natcafe
Ingen opstiller
Udsmykning
Ingen opstiller
Info-koordinator
Ingen opstiller
Underholdning
Formand David
D.J. er hyret
Der fundet 2 til at tage sig af countdown.
Gallamiddag
Ingen opstiller
Køkken
Ingen opstiller
Praktisk hold
Formand Hans Christian
H.C. har lavet en vagt plan til cafeen. Han skal med ud og se den nye skole, så snart
vi finder en, for at tjekke lokaliteterne.
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8. Evt.
Der er oprettet NOKNA 24 gruppe på Facebook. Hvis der er brug for yderlige
information, kan man henvende sig til Andy.
Stephanie kontakter Kenneth, om han vil lave og sælge kaffe, te mv. på konventet.
Andy laver flyeres med info. om konventet til grupperne.
Vigtigt:
Vi skal alle hjælpe til med at finde egnede kandidater til de manglende
formandsposter til konventet.
Andy står for info. Indtil der er fundet en formand
Peter foreslår, at vi køber en terminal, så der kan betales med fx Dankort i cafeen.
Pris er kr. 1000,- i indkøb. Forslaget blev vedtaget.
9. Afslutning med dato for de næste konventmøder

Næste konventmøder er:
Mandag den 3. juni 2019 kl. 18.30 på Cafe Væxt
10. Afslutning med sindsrobøn. OK
Kærlig N. A. hilsen
Carsten H. Sekretær
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