
 

 
 

 
DATO/STED Onsdag 20.02. 2019 kl. 19.00 via Skype 
Møteleder Lars 
Referent  
Innkalte deltakere 
Deltakere 

Robert, Lars, Tom, og Lars Arne 
Lars, Tom, Lars Arne, Tor Erik 

 

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 vi flinke til å følge opp og hjelpe hverandre i komiteen? 

Vi er flinke til å hjelpe hverandre, så der er vi gode. 
 
2.  Hvor enhetlig svarer vi på henvendelser? 

Vi svarer forholdsvis likt, men kan være litt flinkere til å benytte maler vi har  
liggende i mappe på e-posten vår. 

 
3.  Hvor godt utvikler vi oss i takt med den generelle web-utviklingen? 

Vi mener nettsidene våre fungerer godt og dekker vårt behov godt. 
 

 

 
  
 
 
 

 



 

 
 

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

● Leder 

Vi mangler leder. 

● Kasserer 

Sendt forespørsel til support og WSO. Hjulpet Tjener # 2. 

● Tjener # 1 T.S 

Henvendelser, har vært veldig få denne måneden. 

● Tjener # 2 L.A.K 

Fikk hjelp til å utføre oppgavene; arrangement og områder. Det fungerte bra. Etterhvert ser 
det ut som jeg klarer meg på egenhånd. Har lagt ut en del referater og lignende for de 
respektive områdene og likens når det har vært oppdrag i forbindelse med arrangement. 
Kjenner meg nå trygg på å prøve på egenhånd.  

● Sekretær  

Har hatt møteliste, oppdatert kontaktinfo på Netbox, tatt vekk noe fra vår hjemmeside. 

  

Saker 

● Arbeidsoppgaver 

Arrangementer: L.A.K    

Områder og region:   L.A.K    

Henvendelser: L.A.K        

Møteliste: T.S  
     

Slette media: Kasserer    
     
 

● Oppdatering møtelister til app/WSO 

Har sendt forespørsel til WSO og fått en “oppskrift” på hvordan de ønsker at vår månedlige 
møtelisteoppdatering skal se ut. Har forespurt en kamerat om muligheten for å få laget et 
script som kan gjøre jobben. 

 



 

 
 

● Utvikling av hjemmesida. 

Har forespurt support om det er mulig å sette inn et engelsk flagg på hjemmesida slik at 
denne åpnes i “Google Translate”. Dersom dette er mulig og ikke er kostbart, så går vi for 
dette. 

● Eventuelt 
○ Kan vi opprette “Arkiv” for områdene på lik linje som det er gjort for 

Regionen? 

Vi legger til rette for dette og informerer områdene om at denne “nye” 
tjenesten blir gjort tilgjengelig. 

○ 4. OØSK ønsker en info-flyer om møtene som ligger på nanaorge.org slik at 
info fra NA utad blir lik. På flyer kan det da være mulig at hver enkel gruppe 
side skriver inn sin adresse. (Sak 13b). 

Dette er OR (regionen) sitt ansvar. Når malen (PDF) er klar så kan 
webkomiteen legge den ut for nedlastning/print. 

○ 5. OØSK ønsker at møtelistene (beskrivelsene) står på engelsk slik at de som 
ikke kan norsk kan finne fram og se hva slags møte det er. (Sak 14). 

Vi viser til tidligere tilsendt svar, der vi viser til link på våre sider til WSO der 
vi har brukt både mye tid og penger på å få norske møtelister oppdatert.  

 

 

 

 

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”. 

Neste webkomitemøte blir onsdag 20.03.2019. 

 


