
 
 

 

 
DATO/STED Onsdag 20.06  2018 kl. 19.00 via Skype 
Møteleder Sekretær 
Referent Kim 
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 23.05.17 2 år Robert 

 

● Godkjenning av innkalling (Sette opp ting på eventuelt)  
Lest 12 konsepter for service 

 
● Tre spørsmål fra selvransakelsen 
1. Hva mer kan gjøres for å bringe budskapet bedre? 

Informere bedre på møter om webkomiteen.  
 

2. Har vi noen pågående oppgaver vi kan klare å få lukket? 
Vi kan lukke oppdatering av møtelister, ingen saker som henger over oss.  

  
3. Bruker vi nok tid på service i webkomiteen? 

Synes vi er flinke til å holde unna de ambulerende arbeidsoppgavene. Vi er ferdige 
med møtelister og fått tilbakemelding fra lett på nett ang oversetting av nettside. 

 

 



 
 

 

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

● Leder 

Oppdatert områder og region. Vært på regionsmøte i Trondheim. Reviderte rettningslinjer for 
wbkomiteen ble godkjent med simpelt flertall. Områdene stilte seg positive til å legge ut 
retningslinjer for å opprette Vipps for gruppene. Det ble vedtatt å opprette en OR komite, 
hvor webkomiteen mest sansynlig vil bli underlagt, to OR koordinatorer vil bli valgt inn på 
neste regionsmøte. Mulig vi blir fritatt for møteplikt på regionsmøtene når OR er oppe og går. 

● Kasserer 

Har hatt arrangementer denne perioden. Vært i kontakt med support og WSO om oppdatering 
av møtelister og engelskspråklig utgave av hjemmesida. 

● Tjener # 1 T.S 

 

● Sekretær  R.D  

Oppdatert møtelister. 

  

Saker 

● Arbeidsoppgaver 

Arrangementer: Leder    

Områder og region: Tjener 2 T.S    

Henvendelser: Kasserer       

Møteliste: Sekretær    

Slette media: Kasserer      
  

● Oppdatering møtelister til app/WSO 

Nå er møtelistekjøringa ferdigstilt og en versjon er sendt til WSO for godkjenning. Har også 
forespurt om hva vi gjør i.f.t. ID-nummer ved registrering av nye møter. Ny ID-nummer 
sendes oss for nyregistrerte møter fra WSO og legges inn i kontrollpanel av den som har 
møtelistene. Vedkommende videresender også uttrekket av møtelistene, som kommer 
automatisk hver måned, til Lori@na.org.  

 

mailto:Lori@na.org


 
 

 

 

● Utvikling av hjemmesida 
1. Publisere oppskrift for Vipps på hjemmesiden.  

Høre med “lett på nett” om det er mulig å få en ny boks på forsiden.  

2. Funksjon for å ha flere språk.  Kan legge til f.eks. engelsk språk “knapp” på hver side 
men vi må gjøre “fin”-oversettelsen selv for hver side.  

Vi har blitt enige om at dette er unødvendig, da møtelisten på WSO nå er oppdatert. 

● Eventuelt 

 

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”. 

Neste webkomitemøte blir  onsdag 18.07. 2018 

 


