
 
 

 

 
DATO/STED Onsdag 17.10  2018 kl. 19.00 via Skype 
Møteleder Sekretær 
Referent Kim 
Innkalte deltakere 
Deltakere 

Kim, Robert, Lars og Tom 
 Kim, Robert 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)  
               12 konsepter for service lest. 
 

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

Vi synes hjemmesiden er informativ og god, men vi lider litt av at vi er få i webkomiteen. Få 
inn noe nytt blod. 
 

2. Har vi noen pågående oppgaver vi kan klare å få lukket? 
Leder har ikke vært i kontakt med WSO angående ulikheter mellom møtelisten vi sender inn, 
og den vi får i retur. Dette må vi få ordnet da vi har lagt ned så mye ressurser på å få til 
spørringer. 
 

3. Bruker vi nok tid på service i webkomiteen? 
Leder innrømmer å kunne brukt noe mer tid. Vi er flinke til å sjekke epost, og svare innen 
tidsfrist. Vi gjør det vi skal. 

 



 
 

 

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

● Leder 

Oppdatert områder og region, vært på regionmøte. Nesten alle verv på regionen er nå fylt, og 
det har blitt valg inn en OR koordinator.  Har ikke vært i kontakt med WSO angående feil 
oppføringer i lista som blir sendt tilbake fra WSO. 

 

● Kasserer 

  

● Tjener # 1 T.S 

Har hatt i oppgave å svare på generelle spørsmål. Det har vært noen henvendelser, men ikke 
så veldig mange. Det har vært flest fra medlemmer og flere av de rundt oppstart av grupper. 

  

● Sekretær  R.D  

Har tatt møtelister. 

  

  

   

Saker 

● Arbeidsoppgaver 

Arrangementer: Sekretær     

Områder og region:  Kasserer      

Henvendelser: Leder        

Møteliste: Tjener #1     
  

Slette media: Kasserer      
   
 

  

 



 
 

 

● Oppdatering møtelister til app/WSO 

Vet det er differanse på fem møter på listene som sendes og listene vi får i retur. Får vi ID 
nummer på nye møter? 

● Utvikling av hjemmesida. 

 Vi synes siden vår fungerer bra. 

● Eventuelt 

 

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”. 

Neste webkomitemøte blir  onsdag 21.11. 2018 

 


