
 

 
 

 
DATO/STED Onsdag 15.01.2020 kl. 19.00 via Skype 
Møteleder Tom 
Referent Lars Arne 
Innkalte deltakere 
Deltakere 

Lars, Tom, Robert, Lars Arne, Dag 
Tom, Robert, Lars,, Dag, Lars Arne 

 

REFERAT WEBKOMITÉEN 

VALG: 

VERV Valgt inn Varighet Navn 

Leder 2 år Nominert Robert  

Nestleder 15.01.20 2 år Lars Arne 

Kasserer 16.01.19 2 år Lars 

Sekretær 15.01.19 2 år Tom 

 

● Godkjenning av innkalling.  Godkjent. 
 

● Lese 12 konsepter for service. Konseptene lest. 
 

● Tre spørsmål fra selvransakelsen 
1. Hvordan er atmosfæren på Komitemøtene? 

God atmosfære med både alvor og humor. Holder oss til sakene på en strukturert 
måte. 
 

2. Arbeider vi etter «Prinsipper foran personligheter» eller omvendt? 
Føler vi praktiserer det på en bra måte. 
 

3. Følger betrodde tjenere opp vervene sine? 
Mener vi gjør det. Kan være vi noen få ganger glipper. 

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

● Leder 
 

● Kasserer 

 



 

 
 

Har hatt generelle henvendelser. Vært i kontakt med NA-Sverige og support om 
videosnutt på hjemmesida. Vært i kontakt med support om resultat av møtesøk i kart. 
 

● Tjener # 1 T.S 

Ansvarlig for arrangementer/ting skjer. Det har vært noen arrangementer, men vi bør 
ha en overordnet enighet om hva vi legger ut, da delegaten stadig sender over 
konventer i Europa. Det blir da veldig tilfeldig hva som kommer ut på vår side. Finnes 
det en “Europa nettside” der slikt burde bli lagt? 

● Tjener # 2 L.A.K 
Har hatt områder og region. Etter hvert ble det litt å gjøre. Alle henvendelser 
besvart/utført innenfor frist. 

 
● Tjener # 3 R.D. 

Har hatt møtelisten, bra med en del å gjøre. 
 

● Sekretær  
 

Saker 

● Arbeidsoppgaver:  

 

Arbeidsoppgaver Forrige måned Denne måned 

Arrangementer: # 1 T.S. Nestleder 

Områder og region:  # 2 L.A.K  Kasserer 

Henvendelser:  Kasserer Sekretær 

Møteliste:  # 3 R.D. # 3 R.D. 

Slette media: # 2 L.A.K  Kasserer 

 

● Oppdatering møtelister til app/WSO 
○ 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.  

○ Nytt felt “stikkord” ved registrering av møter. F.eks. “Bergen” ved registrering 
av ny gruppe med postadresse Fana slik at møtet kommer opp når det søkes 
på sted “Bergen”. Ny rutine: Vi legger opp nærmeste by som stikkord når vi 

 



 

 
 

oppretter nye møter. 
 

● Utvikling av hjemmesida 
○ Hva gjør vi med spørsmålet om link til FB-siden. Er det konflikt mellom 

anonymiteten, våre vedtekter og tradisjonene. 

Vi avventer til Regionen har vedtatt at FB-siden blir permanent. Konstaterer at 
hverken Sverige eller Danmark har link på sine hjemmesider til sine offisielle 
FB-sider. Dette er rapportert videre til Regionen gjennom rapporten for 
neste Regionsmøte. 

○ FU har kommet med tilbakemelding på innhold i en egen fane for 
“offentligheten”, hva gjør vi? 
Endret  menyoverskriften “Fakta om NA” til “For profesjonelle”. Finner igjen 
“Fakta om NA” når man klikker på fanen “For medlemmer”. Vi oppfordrer 
fremtidige OR-komite/koordinator å supplere innholdet her. Anser 
oppdraget som løst.  

○ Videosnutt på hjemmesida?  
Kasserer har sendt forslaget til NA Sverige for godkjenning. Ble godkjent, 
venter bare på at support skal få lagt det ut på hjemmesiden. Anser 
oppdraget som løst. 

○ Kasserer har sendt forespørsel til support om det lar seg gjøre å få kartvisning 
av møtesøk. Vil komme tilbake med estimat over hva det vil koste. 

● Speak. Vi har fått henvendelse fra NA-medlemmer om at de etterspør speak fra 
konventene som holdes rundt i landet. Pr. i dag er det hovedsaklig fra OMSK og OØSK 
samt Regionen som legger ut speak. Kan vi oppfordre Regionen/gruppene som 
avholder konvent/treff om å ta opp speak og sende dem til oss for publisering? 
Videreformidlet det til Regionen gjennom rapporten til neste Regionsmøte. Anser 
saken som ferdigbehandlet. 
 

● Konventer i Europa, hva gjør vi? 
Vi legger ut de vi får inn samt at vi legger ut link til NAWS. Lars Arne legger ut link. 
 

● Rapport til neste Regionsmøte. Forslag til rapport utsendt for redigering og 
kommentering.  
 

● Eventuelt. 

 

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”.  

Neste webkomitemøte blir onsdag 19.02.2020. 

 


