
 

 
 

 

 

DATO/STED Onsdag 28.08. 2019 kl. 19.00 via Skype 

Møteleder Lars Arne 

Referent Tom 

Innkalte deltakere 
Deltakere 

Robert, Lars, Tom, Lars Arne 
Tom, 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     2 år   

 

●  Godkjenning av innkalling   

12 konsepter for service lest. 

 

●  Tre spørsmål fra selvransakelsen 

1.    Hva mer kan gjøres for å bringe budskapet bedre? 

Vi synes at hjemmesiden vår fungerer bra og svarer raskt og godt på henvendelser, og ser 

derfor ikke hva vi kunne gjort annerledes. 

 

 

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

Vi har et par saker fra regionen som vi kan få lukket ved beslutning under gjennomgang av 

dagsorden. 

 

 

3.    Bruker vi nok tid på service i webkomiteen? 

Vi behandler alle saker i de månedlige møtene, og holder unna saker løpende med korte 

tidsfrister. 

    

  

  

 



 

 
 

 

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

 

●  Leder 
 

●  Kasserer 
Har besvart generelle henvendelser, møtehenvendelser og hjulpet de som har trengt 
vikar i perioder. Vært i kontakt med support om feil i Kontrollpanel, faktura og div. 
andre ting. Vært i kontakt med kasserer i regionen ang. feil på konto i forhold til vårt 
regnskap. 
 

●  Tjener # 1 T.S 

Ansvarlig for arrangementer. En henvendelse jeg fikk hjelp med da det var noe teknisk 
feil, og to andre arrangement lagt opp. 

●  Tjener # 2 L.A.K 
Har hatt områder og sletting av mail som oppgaver. Har vært lite og gjort, spesielt juli 
måned. Tatt seg opp litt nå i det siste med områdemøter (dagsorden og referat). Har 
svart alle innen fristen. 
 

●  Sekretær  
Jeg sier fra meg arbeidsoppgaver og verv som sekretær for en tid fremover, 
av personlige årsaker.  
 

    

Saker 

●  Arbeidsoppgaver 

Arrangementer:  Tjener # 2 L.A.K          

Områder og region:  Tjener #1 T.S.    

Henvendelser:  Tjener # 2 L.A.K   
             
Møteliste:   Kasserer     

Slette media:   Kasserer         
             

 

 

 

 

 



 

 
 

 

●  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 møtelisteansvarlig sin arbeidsoppgave 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.  

Beslutning: Foreløpig ikke avklart og går videre til neste møte. 

●  OØSK: Webkomiteen bes om å fornye websiden vår.  

Område Øst har et ønske om å gjøre websiden nanorge.org mer attraktiv.  
Beslutning: Avventes til det kommer en representant fra webkomiteen på et 
regionsmøte. 

Beslutning: vi melder tilbake til regionen at vi mener hjemmesiden er god idag, men 
er åpen for gode forslag. Hva mener OØSK vil gjøre siden mer attraktiv? For hvem? og 
hvor mye penger er regionen villig til å bruke? I tillegg er det viktig at regionen og 
områdene er klar over at vi sitter 1 med verv i komiteen, og 3 stk. som utfører 
oppgaver. 

●  Heisann kjære webkomite. 

Dere gjør en fantastisk flott og viktig service. Vi savner dere på regionsmøtene og ber 
om at dere sender en representant til neste møte som er i Oslo lørdag 12.oktober. Den 
av dere som kommer får selvfølgelig dekket utgifter til reise og eventuelt opphold og 
diett om det er nødvendig på grunn av lang reisevei. 
 
I kjærlig service fra Lars Erik (sekretær) 

Beslutning: Tjener # 2 L.A.K tar turen og har komiteens fulle støtte. Tjener # 2 L.A.K 
svarer LArs Erik om at vi stiller. 

●  Budsjett 2020 

Beslutning: vi legger frem tilsvarende budsjettforslag for 2020 som 2019 (21.000,-). 
 
 

 

●  Eventuelt 
 

- Foreslår at når året er omme samler vi alle referat og dagsorden for 2019 på 
egen underside “Dagsorden/referat 2019”. Dette kan vi gjøre allerede nå for 
2018. Blir mer ryddig da. 



 

 
 

 

Beslutning: vi velger å fortsette slik det er i dag. 

 

 

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”. 

Neste webkomitemøte blir onsdag 18.09.2019. 


