
 

 
 

 
DATO/STED Onsdag 23.10.2019 kl. 19.00 via Skype 
Møteleder Tom 
Referent Lars Arne 
Innkalte deltakere 
Deltakere 

Lars, Tom, Lars Arne, Robert 
Lars, Tom,Robert, 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.  Godkjent 
 
12 konsepter for service lest. 

 
● Tre spørsmål fra selvransakelsen 

1.    Er webkomiteen tiltrekkende for nye medlemmer? 
Nei. 

 
2.    Følger vi de tolv tradisjoner og de tolv konsepter for NA service i våre 
beslutningsprosesser? 

Det gjør vi absolutt. 
3.    Bruker vi NA´s midler på en fornuftig måte? 

Vi bruker bare det vi må. Vi sløser ikke. 
 
 
Rapportering betrodde tjenere (alle fyller inn sine rapporter før møte) 
 

● Leder 
 
 

● Kasserer 

 



 

 
 

Har besvart generelle henvendelser denne perioden. Har også vært i kontakt med 
support og NetBox om størrelsesbegrensning på filopplasteren, dette er nå i orden. 
Den engelske xl-fila med møtelistene er oppdatert og oversendt WSO. 

 
● Tjener # 1 T.S 

Har hatt møtelister som det har vært noen få endringer på, samt oppdatert iht. mottatt 
excel-ark fra WSO. I tillegg arrangementer, som det har vært et par stykker av. 
 

● Tjener # 2 L.A.K 
Har hatt områder og regionen samt sletting av media som oppgaver. Har vært lite å 
gjøre. Har også representert webkomiteen på siste Regionmøte. Interessant oppgave, 
se forøvrig referat nedenfor. 
 

● Sekretær  
 

Saker 

● Arbeidsoppgaver:  

Arrangementer: # 3 R.D     

Områder og region: Kasserer  

Henvendelser: # 1 T.S  
      

Møteliste: # 2 L.A.K  

Slette media: Kasserer  

 

● Referat fra Regionsmøtet 12.10.19 
○ Telefonkomiteen hadde utarbeidet ett forslag til en FB-side. En grei og enkel 

side hvor det var info om NA, mesteparten linket videre til vår hjemmeside. 
Det er ikke mulig å legge igjen kommentarer, kun trykke “likes” samt følge 
siden. Det virket som en grei måte å gjøre det på. Det ble vedtatt å kjøre siden i 
en prøveperiode frem til neste regionmøte. Telefonkomiteen tar på seg 
oppdraget å drifte siden fram til da. 

Det var ønske om at vi på hjemmesiden hadde link til FB-siden. 

○ OØSK presisert at de bare “ønsket” en mer attraktiv  hjemmeside. Jeg viste til 
at det sikkert var mulig, men kostet penger og ikke minst menneskelige 
ressurser, noe som vi kanskje har større utfordringer enn de økonomiske. 
Lovet at vi skulle se på å gjøre forsiden litt mer “fancy”, f.eks. en videosnutt. 
Ellers var de og resten av Regionmøte meget fornøyd med arbeidet vi gjør.  

 



 

 
 

○ Regionen lurte på om det var mulig å ha en egen “fane” for offentligheten på 
hjemmesiden vår.  En fane hvor ikke-rusavhengige som rusbehandlere, 
påtalemyndigheten ol kan trykke på og få info om NA. Jeg sa vi skulle se på den 
tekniske biten i så henseende. Tenker at f.eks. FU får ta oppdraget å fylle en 
slik side med innhold. 

○ OØSK hadde en kandidat til betrodd tjener for webkomiteen. Skulle ta kontakt 
med navn osv.  

 

● Oppdatering møtelister til app/WSO 

Møtelisteeksporten ser nå ut til å virke, filene kan finnes inne på kontrollpanel, møter, 
eksport, dersom den ikke kommer automatisk på epost. 

Den som har møtehendvendelser fører opp endringer på den engelske versjonen og 
sender denne i retur til WSO ved månedsskiftet. 

● Utvikling av hjemmesida 
● Link til FB-siden? Foreløpig føler ikke vi at anonymiteten ivaretas i henhold til 

tradisjonene. Vi tar det opp som særskilt sak på neste webkomitemøte. 

● Egen fane for offentligheten? T.S. tar kontakt med FU i forbindelse med 
signalene som fremkom på Regionmøtet.  

● Videosnutt på hjemmesida? Kasserer tar på seg å få tak i NA-video og følger 
opp saken. 

 

● Eventuelt. 
○ Vi i telefonkomiteen fører statistikk på antall henvendelser på telefon og 

epost. Kunne dere tenke dere å starte loggføring? Det ville gjøre vår regionale 
statistikk mer realistisk :) Vi vurderer saken. 

 

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”. 

Neste webkomitemøte blir onsdag 20.11.2019. 

 


