
 
 

 

 
DATO/STED Onsdag 18.04  2018 kl. 19.00 via Skype 
Møteleder  
Referent Sekretær 
Innkalte deltakere 
Deltakere 

Lars, Robert, Tom, Kim 
Lars, Robert, 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  

 

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

 
2. Tre spørsmål fra selvransakelsen 
- Er webkomiteen tiltrekkende for nye medlemmer?  

Vi kan bli flinkere til å reklamere for komiteen vår da det er glimrende måte å gjøre service 
på! Dele om webkomiteservice på delingsmøtene. 

- Følger vi de tolv tradisjoner og de tolv konsepter for NA service i våre 
beslutningsprosesser? 
De fleste i komiteen har bred erfaring med service i NA og har derfor god kjennskap til 
tradisjoner og konsepter, noe som tilsier at vi er flinke til å følge dem. 

- Bruker vi NA´s midler på en fornuftig måte? 
- Vi har et meget edruelig forhold til bruken av NAs midler. Ubetalt service er god investering 

i egen tilfriskning! 
 

 



 
 

 

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

○ Leder 

Oppdatert arrangementer, vært veldig lite 

○ Kasserer 

Besvart møtehenvendelser. Snakket med support og WSO om møtelisteoppdateringer. 
Utarbeidet forslag til nye retningslinjer med leder. 

○ Sekretær 

 Ikke tilstede 

○ Tjener # 1 R.D  

Har oppdatert referater, dagsorden  Områder og region etc.  

Saker 

● Arbeidsoppgaver 

Arrangementer:  # 1 R.D   

Områder og region:  # 2 T.S    

Henvendelser:  Kasserer      

Møteliste:  Leder    

Slette media:  # 1 R.D     
  

○ Oppdatering møtelister til app/WSO 

Vi kan nå manuelt legge inn ID-nummer for hver enkelt gruppe da support har laget et felt 
for det. Leder og kasserer deler på oppgaven med å legge inn ID-nummer på eksisterende 
grupper. 

○ Utvikling av hjemmesida 

Skal vi fjerne koordinatorvervet? 

Vervet har aldri vært besatt og resterende medlemmer utfører tiltenkte arbeidsoppgaver 
tilfredsstillende. 

○ Nye retningslinjer 

 



 
 

 

Publisering 

Webkomiteen er gitt mandat til å benytte gruppesamvittigheten når det skal vurderes om 
innhold som ønskes publisert på NA Norges hjemmeside er i tråd med gjeldende 
retningslinjer og NAs tradisjoner og konsepter. Dersom det er motstridende oppfatning 
mellom webkomiteen og de som ønsker å publisere hvorvidt innholdet er innenfor 
gjeldende retningslinjer og NAs tradisjoner og konsepter, kan saken fremmes på NA Norges 
Regionsmøte. 

● Eventuelt 

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”. 

Neste webkomitemøte blir  onsdag 23.05 2018 

 


