Välkommen till Gotlandskonventet!
Nedan finner du information som är till för att vi alla ska få ett så trevligt konvent som möjligt!
Har du ytterligare frågor, kontakta oss i informationsdisken eller på konventtelefon 070-366 53 89
Varma hälsningar
Konventkommittén

Anslagstavla

Anslagstavla för meddelande som berör AA och Al-Anon finns vid
informationsdisken

Fotografering

Fotografering är inte tillåten under möten och försiktighet bör iakttas även utanför
lokalerna och vid konventets övriga evenemang. Var rädda om er själva och
varandra.

Förslagslåda

Det finns en låda vid hatten där det går bra att lämna synpunkter och förslag. Vi är
glada för all feedback!

Informationsdisken

Ligger på nedre plan i huvudbyggnaden och är öppen:
Torsdag kl 18-20
Fredag kl 12-13 och 15-18
Lördag kl 9-17
Söndag kl 9-11

Litteratur

Finns till försäljning i begränsad omfattning vid informationsdisken

Media

Om det finns representanter för media som är intresserade av konventet och AA,
kontakta gärna informationsdisken så berättar vi mer.

Middag med dans

Biljetter till Middag och dans säljs i informationen. Middagsbiljetter kostar 280 kr och
dansbiljetter 100 kr. Observera att det är ett begränsat antal platser.

Möteslokaler

Gotlands AA-grupper och konventkommittén ansvarar för mötesrummen i
huvudbyggnaden.
Öppnings- och avslutningsmötena hålls i idrottshallen bredvid.
Bokningsbar sal:
Lediga tider finns i Sal 5. Dessa är fria att boka in AA-möten med egna teman (T.ex.
YPAA, engelskspråkiga möten etc.)
Lediga tider bokas in i receptionen och den som bokar ansvarar själv för att leda
mötet.

Nödsituation

I händelse av brandlarm eller annan situation då skolan behöver utrymmas
återsamlas vi vid den runda planteringen på skolgården.

Oldtimers-möte

Lördag kl 10.45 i aulan. Villiga talare ska ha minst 25 års nykterhet och anmäler sig
i informationen.

Parkering

Parkering enbart på anvisade platser. Observera att utryckningsfordon måste kunna
komma fram så ingen parkering på kringliggande gångvägar, infarter etc!

Rökning

All rökning sker utomhus, visa hänsyn till varandra och stå inte precis utanför
entréerna. Hinkar finns uppställda för fimpar, spara på våra ryggar och kasta inga
fimpar på marken.

Strandmötet

I händelse av dåligt väder flyttas strandmötet till aulan. Detta annonseras med
skyltar på Strandgärdet och i skolan senast kl 16 på fredagen.

Öppna möten

De flesta möten är öppna, se närmare i detaljprogrammet.
Barn är välkomna på öppna möten men om de inte trivs ber vi den som ansvarar för
barnet att gå ut med barnet.

