
 
 

 

 
DATO/STED Onsdag 24 januar  2018 kl. 19.00 via Skype 
Møteleder  
Referent  
Innkalte deltakere 
Deltakere 

Lars, Robert, Tom, Kim 
 

 

REFERAT WEBKOMITÉEN 

VALG 

VERV Valgt inn Varighet Navn 

Leder 14.10.17 2 år Kim 

Nestleder 15.03.17 2 år   

Kasserer 18.01.17 2 år Lars  
 
Koordinator 2 år  

Sekretær 13.04.16 2 år Tom 

 

1. Godkjenning av innkalling (Sette opp ting på eventuelt)  
De 12 konsepter lest.  

 
2. Tre spørsmål fra selvransakelsen 

 
● Er vi flinke til å følge opp og hjelpe hverandre i komiteen? 

Ja vi er veldig fornøyde med hjelpen vi får. 
  

● Hvor enhetlig svarer vi på henvendelser?  
Vi erfarer at vi gir gode omtenksomme og enhetlige svar, og oftest veldig raskt. 
  

● Hvor godt utvikler vi oss i takt med den generelle web-utviklingen? 
Vi mener vi har en god side som dekker behovet til både offentlige og rusavhengige. 
 
 

  

 



 
 

 

 
 

3. Rapportering betrodde tjenere (alle fyller inn sine rapporter før møte) 
 

○ Leder 

Oppdatert eventer, ikke vært mye. Skrevet og sendt rapport til neste regionsmøte. 

○ Nestleder 

 

○ Kasserer 

Besvart møtehenvendelser.  Hatt dialog med “LettPåNett” om møtespørringa. Vært i kontakt 
med kasserer i Regionen da vi ikke har hatt tilgang til nettbank. Oversendt regnskap 2017 
og budsjett 2018 til kasserer i regionen for 3. gang. Betalt to fakturaer kr. 9000,- til 
“LettPåNett” for websupport/-utvikling og kr. 2400,- til Netbox for fornyelse av domene og 
webhotell. 

○ Sekretær 

 Besvart henvendelser. Det har ikke vært så mange. 

○ Tjener # 1 R.D  

Besvart og lagt ut referater, dagsorden etc. for områder og region. Vært en del. 

 

Saker 

● Arbeidsoppgaver 

Arrangementer: Sekretær   

Områder og region: Leder   

Henvendelser: Kasserer     

Møteliste: R.D    

Slette media: Kasserer    
  

○ Oppdatering møtelister til app/WSO 

Vært en del fram og tilbake og total kostnad  ved utvikling + support ut 2017 ble i overkant 
av det vi hadde budsjettert med. Deler av faktura blir overført til neste års budsjett. (kr. 
1500.-) Men nå er spørringen ferdig og en epost med oppdatert excel-fil blir generert den 1. 

 



 
 

 

i mnd. å sendt oss på epost. Den første er allerede kommet oss i hende og videresendt til 
WSO, vi venter på svar derfra.  

○ Utvikling av hjemmesida 

Ingen spesielle behov.  

○ Eventuelt 

 Vipps. Sekretær lager en generisk oppskrift for hvordan grupper kan anskaffe VIPPS. Leder 
tar det med seg til regionsmøte og ber Regionskomitemedlemmer ta det med til sine 
områder og melde tilbake hvordan de ønsker at vi evt. legger det ut som en hjelp til 
gruppene på nettsiden vår. 

  

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”. 

Neste webkomitemøte blir  onsdag 21.02.2018 

 


