22-10-2017

KOKNA XXV Referat
1. Velkomst v/konstitueret formand
2. Navnerunde med et åndeligt princip
3. Oplæsning af 12 koncepter/12 traditioner
4. Valg af ordstyrer og referent
Maiken er ordstyrer/Louise er referent
5. Valg af bestyrelse/udvalgsformand/kvinde
Formand: Martin; konstitueret formand
Næstformand:
Kasserer:
Medkasserer: Michael
Sekretær: Louise
Speakerudvalg: Thomas
Underholdningsudvalg:
Køkkenudvalg: Det er oplyst at Katja er interesseret, men er ikke til stede i dag.
Cafeudvalg: Charlotte
Registreringsudvalg: Pernille
Litteratur/Handelsudvalg: Dorrit
Annonceringsudvalg:
Lys og lydudvalg: Nikolaj og Nicky er interesseret, men Nikolaj er ikke til stede i dag.
Udsmykningsudvalg:
Rengøringsudvalg: Martin kontakter Kim, som sidste år var i udvalget.
Børneudvalg: Kirsten er interesseret, men er ikke til stede i dag.
Transport/Praktisk udvalg:
Sindsrorum udvalg:

22-10-2017

6. KOKNA XXV Brainstorm
Bud på temaer
25 år En dag af gangen/25 år Vedholdenhed/25 år Sammenhold/Sammenhold er vores styrke
/”Keep coming back”. Der stilles spørgsmål til hvordan temaet skal præge speaks og selve
konventet. Og der tales om at temaet sammenhold er i god tråd med 1 Tradition. Er det
annonceringsudvalget at beslutte temaet? Der beskrives erfaring med at annonceringsudvalget
arbejder ud fra det aftalte tema på forhånd. Der er enighed om at bud på temaer kan tages op til
næste møde igen.
Andre bud
Der foreslås ekstra fokus på at give det enkelte medlem noget med ved indregistreringen, f.eks. en
t- shirts, armbånd i sølvfarve, en kuglepen, blomst eller lign. Pernille kender har en god kontakt ift.
billig merchandise.
Forslag til gallamiddag og der bliver lagt vægt på kvalitet, økonomi og evt. i tråd med at organisere
det allerede i processen, hvor der skal udarbejdes madbilletter og evt. bestilling/betaling på
forhånd.
Der er forslag om at vise en film ”Let the sun shine in”.
Der foreslås at speakere kan være danske med en god cleantime, for at styrke fællesskabet i DK.
Der er forslag om en mindehøjtidelighed for dem som ikke er her længere i NA.
Der er forslag til at finde musikere i NA, som kunne byde ind med underholdning.
Der er forslag til at det er et brudepar som står for countdown.
7. Næste møde
Søndag d. 19/11-2017 14:30-16:30
8. Kaffeansvarlig til næste møde
Nicky har meldt sig.
9. Oplæsning og godkendelse af referat
10. Hvordan har mødet været?
11. Tak for i dag/Sindsrobønnen

