
 

 
 

 
DATO/STED Onsdag 19.06. 2019 kl. 19.00 via Skype 
Møteleder Lars Arne 
Referent Lars 
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 19.06.21 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? 
Ja, vi opplever det slik. Minner hverandre på hvis tidsfrister overskrides og trår til med hjelp 
dersom behov. Vi lærer opp de som er nye på en bra måte. 
 
2.    Hvor enhetlig svarer vi på henvendelser? 
Vi forsøker å svare enhetlig, i henhold til retningslinjer og tradisjoner.  
 
3.    Hvor godt utvikler vi oss i takt med den generelle web-utviklingen? 
  Vi har en funksjonell og oversiktlig hjemmeside, ikke noe reklame og ekstrafjas. Den er 
plattformvennlig.  

 
 

 
 

 

 

 



 

 
 

  
 

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

 
● Leder 
● Kasserer 

Har besvart generelle henvendelser. Samarbeidet med L.A.K. om oppdatering av 
engelsk møteliste og videresendt denne til W.S.O.  Henvendt meg til , og purret, 
support om møtelisteeksport for mai. 
 

● Tjener # 1 T.S 
Litt endringer og to nye møter lagt opp :-) 
 

● Tjener # 2 L.A.K 
Har hatt områder og region. Har vært en del oppdrag om publisering av dagsorden, 
referat og lignende. Med ett unntak er oppdragene utført innenfor frist.  Hjulpet til 
med å oppdatere møtelisten på engelsk.  
 

● Sekretær  

Har hatt arrangementer. Det har ikke vært så mye å gjøre. 

 

  

Saker 

● Arbeidsoppgaver 

Arrangementer: T.S     

Områder og region: L.A.K    

Henvendelser: Kasserer  
      

Møteliste: Sekretær  

Slette media: L.A.K    
     

 

 

 

 



 

 
 

● Oppdatering møtelister til app/WSO 

Den engelske møtelista er ferdigstilt og oversendt W.S.O. Månedlige oppdateringer av 
den engelske xl-fila vil falle under møtelisteansvarligs arbeidsoppgaver i perioden. 

● Utvikling av hjemmesida. 

Vi har via tlf.komiteen fått forespørsel om endringer på hjemmesida fra medlemmer. 
Har forespurt support om det lar seg gjøre å legge link til møtesøk på engelsk på 
forsiden vår.  

● Eventuelt 

Vi tar sikte på at alle i webkomiteen treffes “face to face” lørdag 21. september i 
forbindelse med konventet i OØSK. 

 

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”. 

Neste webkomitemøte blir onsdag 17.07.2019. 

 


