
 
 

 

 
DATO/STED Onsdag 21. februar  2018 kl. 19.00 via Skype 
Møteleder  
Referent Sekretær 
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 

a. Hva mer kan gjøres for å bringe budskapet bedre? 
Vi har ikke så mange gode forslag på hva vi kan gjøre bedre. 

b. Har vi noen pågående oppgaver vi kan klare å få lukket? 
Vi har en sak gående og det er automatisk oppdatering av møtelister, som vi sliter 
litt med å få avsluttet. 

c. Bruker vi nok tid på service i webkomiteen? 
Ja det gjør vi på en bra måte. 

 
 
 

  

 



 
 

 

 
 

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

○ Leder 

Besvart områder/region, vært på regionsmøte. Av saker som berører oss fikk jeg forslag om 
å innarbeide at vi bruker gruppe samvittigheten på hva som blir publisert inn  i våre 
rettningslinjer. Kanskje også legge til hvordan og til hvor klager kan rettes. 

Sendte forslag om VIPPS videre til RKMer, så de kan oppdatere kasserer i områdene 

I agendaen for regionsmøtet hadde område sør et utkast til infoskrivet lagt med 
invitasjonen til Bragdøya, men de trakk dette. 

○ Kasserer 

Besvart generelle henvendelser.  Hatt dialog med “LettPåNett” og WSO om møtespørringa. 
Vært i kontakt med kasserer i Regionen for å få overført midler til nettbank da regionens 
budsjett er godkjent og vi har ubetalte fordringer.  

○ Sekretær 

 Håndtert arrangementer. Laget utkast til VIPPS rutine. 

○ Tjener # 1 R.D  

Oppdatert møtelister. 

 

Saker 

● Arbeidsoppgaver 

Arrangementer: R.D  

Områder og region: Lars   

Henvendelser: Leder     

Møteliste: Sekretær    

Slette media: Lars    
  

○ Oppdatering møtelister til app/WSO 

Hi, 
I have a few questions. 

 



 
 

 

  
Is there any way you can keep the group's code in your data? This will make things 
so much easier for updating each month. Otherwise I have to do a full, line-by-line 
comparison of your data and ours each time. Also, I assume that any group/meeting 
that you have deleted is not showing up here. 
Maybe it would be easier if you just send me an email when you delete or update 
your information. This way I'm getting the changes as they happen and I don't have 
to go through everything to find changes and you don't have to keep our data. 
Lori 
 

Lars tar kontakt med NettPåNett og får et skriftlig tilbud før vi vurderer hva vi gjør.  

○ Utvikling av hjemmesida 

Ingen spesielle behov  

○ Hvordan forholder web seg til sin egen gruppesamvittighet når det er motstridende fra de 
som vil publisere? 

Hva er videre saksgang når det er motstridende interesser? 

Kasserer tar ansvaret for å lage forslag til retningslinjer med hjelp av Kim. 

○ Eventuelt 

Ingen saker. 

   

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”. 

Neste webkomitemøte blir  onsdag 21.03.2018 

 


