
 

 
 

 
DATO/STED Onsdag 15.05. 2019 kl. 19.00 via Skype 
Møteleder Robert 
Referent  
Innkalte deltakere 
Deltakere 

Robert, Lars, Tom, Lars Arne 
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.           Er webkomiteen tiltrekkende for nye medlemmer? 
Hvordan kan den være tiltrekkende når nesten ingen vet eller hører om den? Men er man 
først innafor så er det greit. 
 
2. Følger vi de tolv tradisjoner og de tolv konsepter for NA service i våre 
beslutningsprosesser? 
Flere medlemmer har mye erfaring med service og bruk av tradisjoner og konsepter så der 
følger vi opp på en bra måte. 
 
3. Bruker vi NA´s midler på en fornuftig måte? 
Vi bruker et minimum av NA´s midler og da på en fornuftig måte. 
 
 
 

 

 

 



 

 
 

  
 

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

 
● Leder 

 

● Kasserer 

Opprettet side for delegatene. Korrigert info på siden “Fakta om NA”. Slettet epost og 
media. Jobba med møtelisteutskriftene. 

● Tjener # 1 T.S 

Har hatt arrangementer. Lagt ut to nye denne måneden. 

● Tjener # 2 L.A.K 
Har henvendelser og møter. Glemte at jeg ikke hadde “områder” i begynnelsen av 
perioden, La ut et  par referat, ellers lite henvendelser, endret noen få møteinfo. Ellers 
greit. 
 

● Sekretær  

Har områder og region. Det har ikke vært så mye å gjøre. 

 

  

Saker 

● Arbeidsoppgaver 

Arrangementer: Sekretær    

Områder og region:  L.A.K   

Henvendelser: Kasserer 
      

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.  

Kasserer og L.A.K setter seg sammen og gjør en manuell oppdatering av møtelistene 
slik at dette blir enklere fremover. 

● Utvikling av hjemmesida. 

Intet for øyeblikket. 

● Eventuelt 

 

 

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”. 

Neste webkomitemøte blir onsdag 19.06.2019. 

 


