
 
 

 

 
DATO/STED Onsdag 23.05  2018 kl. 19.00 via Skype 
Møteleder Kim 
Referent Tom 
Innkalte deltakere 
Deltakere 

 Kim, Robert, Lars og Tom 

 

REFERAT WEBKOMITÉEN 

VALG 

VERV Valgt inn Varighet Navn 

Leder 14.10.17 2 år Kim 

Nestleder  2 år   

Kasserer 18.01.17 2 år Lars  

Sekretær  2 år Robert 

 

1. Godkjenning av innkalling (Sette opp ting på eventuelt)  
Lese 12 konsepter for service 

 
2. Tre spørsmål fra selvransakelsen 

Er vi flinke til å følge opp og hjelpe hverandre i komiteen? 
Svar: Ja vi mener vi er gode til å hjelpe hverandre ved behov. 

 
Hvor enhetlig svarer vi på henvendelser? 
Svar: vårt inntrykk er at vi gjør dette på en tilfredsstillende måte. 

 
Hvor godt utvikler vi oss i takt med den generelle web-utviklingen? 
Svar: ja vi mener vi følger med og har ingen mål om å ligge i front. Men vi bør ha et 
stadig fokus på å dekke de besøkendes behov. 

 
 

 



 
 

 

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

Oppdatert møtelister, noen har sendt info om når det er gruppesaksmøter, slik at dette 
kommer på info om møtet. Ikke vært så mange henvendelser 

○ Kasserer 

Besvart generelle henvendelser. Lagt inn ID-nummer på møtene for utskrift av 
møtelisteeksport. Vært i kontakt med support. Har oversendt oppdaterte retningslinjer (pkt. 
6.1) om publisering på nett til sekretær i Regionen.  

○ Tjener # 2 T.S 

Har lagt inn nye “område dokumenter”.  

○ Tjener # 1 R.D  

Ordnet med Arrangementer og litt Område/Region  og slettet media. 

  

Saker 

● Arbeidsoppgaver 

Arrangementer: Kasserer    

Områder og region: Leder    

Henvendelser: T.S       

Møteliste: R.D     

Slette media: Kasserer      
  

○ Oppdatering møtelister til app/WSO 

ID-nummer på møtene er lagt inn og support er forespurt  om utskrift av møter som er oppe 
og går, d.v.s. publiserte møter. Det er den fila vi ønsker å oppdatere møtelista hos WSO med. 

Kladdene er møter som er midlertidig nede eller som er lagt ned. Vi sletter ikke møtet, bare 
endrer status fra publisert til kladd, da blir jobben med å publisere møtet igjen lettere for oss 
hvis og når møtet evt. blir aktiv igjen. 

○ Utvikling av hjemmesida 

 



 
 

 

○ Funksjon for å ha to språk. Tilbud mottatt av Lett på nett. Vi sender dem noen 
spørsmål tilbake for å forstå bedre hva denne løsningen tilbyr. 

  

● Eventuelt 

Ingen saker 

 

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”. 

Neste webkomitemøte blir  onsdag 20.06 2018 

 


