
 

 
 

 
DATO/STED Onsdag 20.11.2019 kl. 19.00 via Skype 
Møteleder Robert 
Referent Tom 
Innkalte deltakere 
Deltakere 

Lars, Tom, Robert, Lars Arne 
Lars, Tom, Lars Arne, Robert + observatør 

 

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 vi flinke til å følge opp og hjelpe hverandre i komiteen? 
Ja vi mener vi er flinke til å hjelpe hverandre. 
 
2.   Hvor enhetlig svarer vi på henvendelser? 
Ja det gjør vi. 
 
3.  Hvor godt utvikler vi oss i takt med den generelle web-utviklingen? 
Vi henger kanskje ikke helt med på utvikling sammenlignet med de mest “moderne” 
nettsidene. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

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

● Leder 
 
 

● Kasserer 
Har hatt ansvar for henvendelser fra områder/regionen denne perioden. Vært i 
kontakt med support, Totto og NA Sverige i forbindelse med video til hjemmesiden. 

 
● Tjener # 1 T.S 

Har besvart henvendelser, noe det har vært skuffende få av. 

● Tjener # 2 L.A.K 
Har hatt ansvar for møtelister. Sluttførte møtelisten for oktober og sendte den inn. 
Fulgt opp henvendelser om endringer i møtene og ajourført den engelske listen. Har 
også kalt inn til dette møtet. 
 

● Tjener # 3 R.D. 
Har lagt ut noen Arrangementer, ellers litt stille. 
 

● Sekretær  
 

Saker 

● Arbeidsoppgaver:  

Arrangementer: # 3 R.D.   

Områder og region: Kasserer 

Henvendelser: # 1 T.S. 
      

Møteliste: # 2 L.A.K  

Slette media: Kasserer 

 

● Oppdatering møtelister til app/WSO 

Møtelisteeksporten virker nå. Filene kan finnes inne på kontrollpanel, møter, eksport, 
dersom den ikke kommer automatisk på epost.Den som har møtehendvendelser fører 
fortløpende opp endringer på den engelske versjonen og sender denne i retur til WSO 
ved månedsskiftet. Husk å lagre som Excel format før den sendes. 

Når vi mottar retur fra WSO så lagrer vi denne Excelfilen på Google Disk. 

● Utvikling av hjemmesida 

 



 

 
 

● Hva gjør vi med spørsmålet om link til FB-siden. Er det konflikt mellom 
anonymiteten, våre vedtekter og tradisjonene. 

Vi tar opp denne saken på nytt ved neste møte. Alle leser gjennom 
retningslinjene i forkant. 

● Har FU kommet med tilbakemelding på innhold i en egen fane for 
“offentligheten”? 

Nei, det har de ikke. # 1 T.S. sender purre epost. 

● Videosnutt på hjemmesida? Har vi noen forslag? 

 

Vi har fått tillatelse av NA Sverige til å benytte deres introvideo dersom vi ønsker det. 

Support har sendt oss en oversikt over hva som må tilrettelegges dersom vi ønsker en 
slik video på hjemmesiden. 

- Tilrettelegging av video; komprimering for web vennlig format 

- Tilrettelegging av nettside med tanke på visning på web og mobil. På 
https://www.nasverige.org/ har de 2 måter de viser videoen. På mobil viser de 
headerbildet med video lengre ned på siden. På desktop versjonen viser de videoen 
istedenfor headerbildet med automatisk avspilling. Ønsker dere også 2 versjoner slik 
de gjør det? 

- Ønsker dere muligheten å endre / bytte video selv? 

- Testing av løsning på både mobil og desktop. 

Konklusjon: vi går for denne løsningen. Sekretær fikser norsk lyd også ser vi gjennom 
videoen på neste møte, før vi bestillinger endringen av webleverandøren. De 
estimerer 3-4 timer utvikling. 

 

● Eventuelt. 
○ Rullering på å være møteleder. 

Ja det gjør vi frem til vi får møteleder. 

 

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”. 

Neste webkomitemøte blir onsdag 18.12.2019. 

 

https://www.nasverige.org/
https://www.nasverige.org/

