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REFERAT WEBKOMITÉEN
VALG
VERV

Valgt inn

Varighet

Leder

2 år

Nestleder

2 år

Kasserer

16.01.19

Sekretær

●

2 år

Navn

Lars

2 år

Godkjenning av innkalling
12 konsepter for service lest.

● Tre spørsmål fra selvransakelsen
1. Hvordan er atmosfæren på Komitemøtene?
Føler den er god.
2. Arbeider vi etter «Prinsipper foran personligheter» eller omvendt?
Ja, vi prøver så godt vi kan.
3. Følger betrodde tjenere opp vervene sine?
Vi følger opp oppgavene, bør bestrebe oss på å stille på komitemøtene.

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

Leder

●

Kasserer
Har besvart møtehenvendelser, vært i kontakt med NetBox og LettPåNett om
størrelsesbegrensning på opplastning av mediefiler til biblioteket i kontrollpanel og

etterlyst automatisk månedlig eksport av møtelista.
●

Tjener # 1 T.S
Har hatt ansvaret for Område/region materiell og lagt ut det som har blitt sendt inn.

●

Tjener # 2 L.A.K
Har hatt oppgavene arrangementer og henvendelser. Lite og gjort, ett par
arrangement og likeså henvendelser. Fikk ikke besvart en henvendelse da den kom fra
et medium uten e-postadresse. Overlatt oppgavene til kasserer ett par helger hvor jeg
var opptatt med konvent.

●

Sekretær

Saker
●

Arbeidsoppgaver:
Arrangementer:

Tjener # 1 T.S

Områder og region:

Tjener # 2 L.A.K

Henvendelser:

Kasserer

Møteliste:

Tjener # 1 T.S

Slette media:

Tjener # 2 L.A.K

●

Lars Arne har tatt på seg å serve sekretærvervet til valgte sekretær er tilstede (kalle
inn til møter og skrive referat), samt legge ut referatet.

●

Oppdatering møtelister til app/WSO
Vi får ikke tilsendt møtelisteeksporten slik som vi skal. Har kontaktet support om
dette.
Har noen tekniske problemer med bl.a. størrelsen på filopplastninger. Kasserer følger
opp saken.

●

Eventuelt.
Ingen saker.

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”.
Neste webkomitemøte blir onsdag 16.10.2019.

