
 

 
 

 
DATO/STED Onsdag 24.04. 2019 kl. 19.00 via Skype 
Møteleder Robert 
Referent  
Innkalte deltakere 
Deltakere 

Robert, Lars, Tom, Lars Arne 
Robert, Lars, 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.           Hvordan er atmosfæren på Komitemøtene? 
Vi føler at vi har en trygg og god atmosfære på møtene våre. Alle kommer til orde og deltar på 
lik linje. 
 
2. Arbeider vi etter «Prinsipper foran personligheter» eller omvendt? 
Vi føler at vi ivaretar dette på en god måte. Vi har alle mye erfaring fra servicearbeid og derfor 
faller dette oss lett. 
3. Følger betrodde tjenere opp vervene sine? 
Så absolutt. Vi besvarer alle type henvendelser godt innenfor 24-timers fristen.  
 
 

 

 
  
 
 

 



 

 
 

 
 

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

● Leder 

 

● Kasserer 

Har besvart noen generelle henvendelser, ellers lite denne perioden. 

● Tjener # 1 T.S 

Har hatt møtelister. To møter i Drammen “lagt ned” og en del små endringer her og 
der. Fin tjeneste å betjene :-) 

● Tjener # 2 L.A.K 
 
Hatt litt å gjøre i forbindelse med henvendelser og publiseringer for regionen og 
områdene. Føler ting går greit no. 
 

● Sekretær  

Har arrangementer (lite og gjøre) og ferie. 

 

  

Saker 

● Arbeidsoppgaver 

Arrangementer: T.S.    

Områder og region:  Sekretær   

Henvendelser: L.A.K 
      

Møteliste: L.A.K  

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. 

Intet for øyeblikket. 

● Eventuelt 
○ Lage egen side for delegatene/WSC 

Kasserer oppretter ny side for Delegatene. 

○ Hvem rydder på siden til regionen? 

Den som har ansvaret for henvendelser som kommer fra regionen/områdene. 

 

 

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”. 

Neste webkomitemøte blir onsdag 15.05.2019. 

 


