
 
 

 

 
DATO/STED Onsdag 22.08  2018 kl. 19.00 via Skype 
Møteleder Sekretær 
Referent Kim 
Innkalte deltakere 
Deltakere 

Kim, Robert, Lars og Tom 
Lars, Robert og Kim 

 

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. Er webkomiteen tiltrekkende for nye medlemmer? 

Prøver å rekruttere medlemmer ved å promotere webbkomiteen på møter, foreløbig  uten 
hell.  
 

2. Følger vi de tolv tradisjoner og de tolv konsepter for NA service i våre 
beslutningsprosesser? 

Vi mener vi er flinke til å følge NA’s 12 tradisjoner når vi gjør service i webkomiteen, vi 
begynner å få god erfaring og det er mange med lang rusfri tid. 
 

3. Bruker vi NA´s midler på en fornuftig måte? 
Vi er flinke til å diskutere utgifter, og er vi er sparsomme. Meste går til web support for 
tekniske tjenester. Vi bruker ingenting på komitemøtene. 

 
 
 

 



 
 

 

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

● Leder 

Hatt områder region, virker som jeg har problemer når jeg publiserer på arrangementer, 
oppføringer blir borte en tid etter de er publisert. 

● Kasserer 

Besvart møtehenvendelser denne perioden. Oversendt møte eksport til WSO og lagret denne i 
mappa NA Møteliste. Har ført inn dette i vervbeskrivelsen. 

● Tjener # 1 T.S 

Besvart generelle henvendelser. Det har ikke vært så veldig mange. 

● Sekretær  R.D  

Hatt Arrangementer, gjort lite pga. ferie. Tar gjerne Arrangementer for neste periode. 

   

Saker 

● Arbeidsoppgaver 

Arrangementer: Sekretær     

Områder og region: tjener #1 T.S     

Henvendelser: Kasserer         

Møteliste: Leder      

Slette media: Kasserer       
  

● Oppdatering møtelister til app/WSO 

 Denne fungerer nå som den skal. Kasserer sender henvendelse til WSO ang møte i Molde som 
mangler, det skal være tre møter i Molde, i tillegg er det feil adresse.  

● Utvikling av hjemmesida. 

  

● Eventuelt 

 

 



 
 

 

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”. 

Neste webkomitemøte blir  onsdag 19.09. 2018 

 


