
 
 

 

 
DATO/STED Onsdag 16.01. 2019 kl. 19.00 via Skype 
Møteleder Robert 
Referent Tom 
Innkalte deltakere 
Deltakere 

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

 

REFERAT WEBKOMITÉEN 

VALG 

VERV Valgt inn Varighet Navn 

Leder 2 år  

Nestleder  2 år   

Kasserer 16.01.19 2 år Lars  

Sekretær 23.05.17 2 år Robert 

 

● Godkjenning av innkalling  
               12 konsepter for service lest. 
 

● Tre spørsmål fra selvransakelsen 
 

1. Er webkomiteen tiltrekkende for nye medlemmer? 
 Vi er litt usikre på om vi er tiltrekkende, så vi bør vel kanskje gjøre noe aktivitet for å bli mer 
attraktive. 
 

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

Ja det mener vi at vi gjør på en god måte. 
  

3. Bruker vi NA´s midler på en fornuftig måte? 
Vi har ingen andre utgifter enn til drift av nettsiden. Vi har ingen kostnader forbundet med 
komitemøter eller reiseutgifter (litt til regionmøte). 
 
 
 
 

 



 
 

 

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

● Leder 

Vi mangler leder. 

● Kasserer 

Har besvart møtehenvendelser. Sendt henvendelse til NAWS ang. forskjeller i våre møtelister. 
Forespurt og purret support om ønskede endringer på hjemmesida. 

● Tjener # 1 T.S 

Ansvar henvendelser. Veldig få henvendelser denne perioden. 

● Sekretær  R.D  

Har hatt område, region og arrangementer, ikke mye pågang.  

  

Saker 

● Arbeidsoppgaver 

Arrangementer: Kasserer & Lars Arne     

Områder og region: Kasserer & Lars Arne      

Henvendelser: TS        

Møteliste: Sekretær  
     

Slette media: Kasserer    
     
 

● Oppdatering møtelister til app/WSO 

Vi har sendt forespørsel til WSO, da det er forskjeller i de to møtelistene. 

 

● Utvikling av hjemmesida. 

Support har endret “Events” til “Arrangementer” og lagt til link for “møte-søk” på engelsk. 

 

 



 
 

 

● Eventuelt 
○ Skal vi sende regionen en “rapport” og innspill til saker som angår 

webkomiten? 
■ Facebook side? 
■ Kjøpe søk (Google) 
■ Engelsk søk 
■ Leder falt fra 
■ Flyer 

 

○ Kontaktperson hos Netbox?  

Sekretær fikser dette og blir ny kontaktperson. 

 

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”. 

Neste webkomitemøte blir onsdag 20.02.2019. 

 


