
 
 

 

 
DATO/STED Onsdag 25.07  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. Hvordan er atmosfæren på Komitemøtene?.  

Synes det er bra atmosfære, og at vi er flinke til å holde seg til tematikken på møtene. 
Siden vi er så få blir alle hørt, og alle har mulighet til å delta 

 
2. Arbeider vi etter «Prinsipper foran personligheter» eller omvendt? 

Synes vi er voksne og i tilfriskning, slik at dette overholdes. Synes vi er flinke, vi tar 
det videre hvis vi er usikre på avgjørelser.Vi legger ikke noe prestisje i vedtakene 

  
3. Følger betrodde tjenere opp vervene sine? 

Synes vi er flinke, vi gjør oppgavene våres, eller spør om noen kan dekke opp hvis vi 
ikke har mulighet. Vi er flinke til å holde komitemøtene og legge ut referat 
 
 

 

 



 
 

 

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

● Leder 

Oppdatert arrangementer, hatt problem med at et event forsvinner etter at det har blitt 
publisert. Tatt litt overlappende arbeidsoppgaver grunnet ferie  

● Kasserer 

 Behandlet generelle henvendelser. Vært i kontakt med WSO. Har sendt forespørsel om 
oppdatering  for juli til “LettPåNett”. 

● Tjener # 1 T.S 

Ikke tilstede 

● Sekretær  R.D  

Oppdatert møtelister. 

  

Saker 

● Arbeidsoppgaver 

Arrangementer: Sekretær    

Områder og region: Leder     

Henvendelser: Tjener # T.S        

Møteliste: Kasserer     

Slette media: Kasserer      
  

● Oppdatering møtelister til app/WSO 

 Fått tilbakemelding fra WSO om at xl-fila er godkjent og tatt i bruk i databasen deres. 

● Utvikling av hjemmesida 

  

● Eventuelt 

 

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”. 

 



 
 

 

Neste webkomitemøte blir  onsdag 22.08. 2018 

 


