
 
 

 

 
DATO/STED Onsdag 19.12  2018 kl. 19.00 via Skype 
Møteleder Robert 
Referent Tom 
Innkalte deltakere 
Deltakere 

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

 

REFERAT WEBKOMITÉEN 

VALG 

VERV Valgt inn Varighet Navn 

Leder 2 år  

Nestleder  2 år   

Kasserer 18.01.17 2 år Lars  

Sekretær 23.05.17 2 år Robert 

 

● Godkjenning av innkalling  
               12 konsepter for service lest. 
 

● Tre spørsmål fra selvransakelsen 
1. Hvordan er atmosfæren på Komitemøtene?  

God atmosfære og alle slipper godt til med sine synspunkter. 
 

2. Arbeider vi etter «Prinsipper foran personligheter» eller omvendt? 
Vi mener vi følger disse prinsippene på en god måte. 
  

3. Følger betrodde tjenere opp vervene sine? 
Ja, vi følger opp vervene våre på en god måte. 

 
 

 



 
 

 

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

● Leder 

Vi mangler leder. 

● Kasserer 

 Besvart henvendelser fra regionen og områder. Hjulpet leder ved reise. Slettet media. 

● Tjener # 1 T.S 

Ansvarlig for møteoppdateringer. Det har vært mye aktivitet nå før jul, med endringer av 
møtetidspunkter i julen. Det har også vært en del endringer av adresser og andre praktiske 
endringer. 

● Sekretær  R.D  

Har tatt arrangementer, lite å gjøre.  

  

Saker 

● Arbeidsoppgaver 

Arrangementer: Sekretær R.D     

Områder og region: Sekretær R.D      

Henvendelser: T.S        

Møteliste: Kasserer    
  

Slette media: Kasserer      
   

 

● Oppdatering møtelister til app/WSO 

Nå ligger Molde med riktig antall møter, men fremdeles feil adresse. Kasserer tar denne saken 
med WSO. 

● Utvikling av hjemmesida. 
○ Vi endrer tekst under arrangementer (Events). 
○ Vi legger inn link til WSO møteliste, se sak under eventuelt for mer info. 

 Vi synes siden vår fungerer bra. 

 



 
 

 

● Eventuelt 

Region delegaten stiller noen spørsmål som gjelder vårt ansvarsområde: 

■ Bør det opprettes en egen Facebook side?  

Komiteen er ikke samlet i sitt syn, og spiller ballen tilbake til regionen 
(gruppene) om hva som faktisk ønskes oppnådd og hvilke funksjoner 
det tenkes og legges opp til. 

■ Og bør vi bruke penger for å kjøpe oss opp i Google Search? 

Vi ber regionen ta stilling til dette spørsmålet, og ber om at 
hensikt/mål blir tydeligere og hvor mye penger som ønskes benyttet. 
Webkomiteen har idag ingen budsjett for dette. 

■ Bør det utvikles engelsk søkemulighet i våre møtelister? 

Vi legger ut link til WSO sin møteliste med en forklarende engelsk 
hjelpetekst, da vi mener at dette skal løses på den måten. 

 

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”. 

Neste webkomitemøte blir onsdag 16.01. 2019. 

 


