
 

 
 

 
DATO/STED Onsdag 20.03. 2019 kl. 19.00 via Skype 
Møteleder Robert 
Referent Tom 
Innkalte deltakere 
Deltakere 

Robert, Lars, Tom, Lars Arne 
Robert, Lars, Tom, 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.     Hva mer kan gjøres for å bringe budskapet bedre? 
Vi har laget arkiv der andre kan gå inn å lese på tidligere referater, dette er godt 
mottatt.  

 
       2.     Har vi noen pågående oppgaver vi kan klare å få lukket? 

Oppdatering av møtelister mot WSO bør vi vi se på, dette har pågått lenge. 
 
       3.     Bruker vi nok tid på service i webkomiteen? 

Ja  vi mener vi gjør det og får utført de oppgaver vi skal. 
 
 
 

 

 
  
 

 



 

 
 

 
 

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

 
● Leder 

Vi mangler leder. 

● Kasserer 

Har testet script, vært i dialog med support, besvart noen generelle henvendelser. 

● Tjener # 1 T.S 

Har hatt ansvaret for møtelister. Det har vært lite endringer, men vi har avsluttet et 
møte og opprettet et annet.  

● Tjener # 2 L.A.K 

Har fått en del henvendelser fra arbeidsoppgavene jeg hadde ansvaret for. Har fått 
utført oppgavene innenfor frist.  Føler jeg har litt for lite kjennskap NA generelt til å 
være trygg med oppgaven “Henvendelser”, men med assistanse går det. Fått lagt inn 
referatene som finnes for 2018/2019 for de respektive områdene under “fanen” Arkiv 
dagsorden/referat. 

● Sekretær  

 

  

Saker 

● Arbeidsoppgaver 

Arrangementer: Sekretær    

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. Vi har et script under utprøving som skal 
gjøre jobben. 

● Utvikling av hjemmesida. 

Har forespurt support om det er mulig å sette inn et engelsk flagg på hjemmesida slik 
at denne åpnes direkte i en oversettelsestjeneste. Det lot seg gjøre men fungerer ikke 
på våre egenutviklede sider som møtesøk, arrangementer etc. og er derfor fjernet. 

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

Regionen? 

Arkiv er opprettet og områdene er informert. Vi sender epost til områdene og 
oppfordrer til at de sender inn dagsorden/referater fra 2018. 

○ Vi har mottatt henvendelse fra NA medlemmer som har gjort oss 
oppmerksomme på at vi bryter tradisjoner i våre referater. 

Bør vi utelate navn på selskaper og heller omtale disse med generelle termer? 
eks. sosiale medier og oversettelsestjenester. Vi forsøker å unngå å nevne 
navn som dermed kan knyttes til NA. 

○ Hva gjør vi med Transit.ru? 

Vi ser ikke at vi skal omtale eller legge inn info om dette initiativet på våre 
nettsider. Det bør ligge på de russiske sidene og evt. på WSO sin internasjonale 
møteliste. 

 

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”. 

Neste webkomitemøte blir onsdag 24.04.2019. 

 


