
 

 
 

 
DATO/STED Onsdag 19.02.2020 kl. 19.00 via Skype 
Møteleder Robert 
Referent Tom 
Innkalte deltakere 
Deltakere 

Lars, Tom, Robert, Lars Arne, Dag, John Inge 
Tom, Robert, Lars, Dag, Lars Arne, John Inge 

 

REFERAT WEBKOMITÉEN 
VALG: 

VERV Valgt inn Varighet Navn 

Leder 08.02.20 2 år 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.  
 

● Lese 12 konsepter for service. 
 

● Tre spørsmål fra selvransakelsen. 
 

1. Er webkomiteen tiltrekkende for nye medlemmer? 
Vi har nok vært litt hemmelig, og tror vi gjennom aktiv deltakelse i region vil bidra til 
mer synlighet og oppmerksomhet. 
 

2. Følger vi de tolv tradisjoner og de tolv konsepter for NA service i våre 
beslutningsprosesser? 
Vi anser at vi følger både tradisjoner og konsepter etter beste evne, og har gode 
diskusjoner når det er noe vi er litt usikre på. 

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

Vi er veldig forsiktige med pengebruken, og avholder alle møter via Skype. 
 

 
 
 

 



 

 
 

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

● Leder 
Var på regionmøte. Ble valgt som leder. 
Har gått gjennom excel møtelisten til wso. 
Rettet en del i møtelistene, noen endringer fra mail. 
Har laget mailboks til sk@ 
Vært i kontakt med telefonkomite angående videresending av henvendelser. 
 

● Nestleder 
Hatt “Arrangement”. Akkurat sånn passe å gjøre. Alle henvendelser besvart innen 
frist. Representerte også webkomiteen på Regionsmøte 08.02.20. Se eget referat 
derfra. 

 
● Kasserer 

Har hatt områder og region og det har vært mye å gjøre. Vært i kontakt med 
support om videosnutt, språkinnstillinger på WordPress og kartvisning av møtesøk. 
Betalt faktura til NetBox, fornyelse av domenenavn og webhotell. 
 

● Sekretær 

Ansvarlig for generelle henvendelser. Det har vært veldig få oppgaver å ta tak i. 

● Tjener # 1 
 
 

Saker 

● Arbeidsoppgaver:  

 

Arbeidsoppgaver Forrige måned Denne måned 

Arrangementer: Nestleder Sekretær 

Områder og region:  Kasserer John Inge (Lars support) 

Henvendelser:  Sekretær Dag (Robert support) 

Møteliste:  Leder Nestleder 

Slette media: Kasserer Kasserer 

 

 



 

 
 

● Oppdatering møtelister til app/WSO 
Ingen endringer fra siste møte. Se referat fra januar 2020 møtet for info. 
 

● Utvikling av hjemmesida 
○ Kasserer har sendt forespørsel til support om det lar seg gjøre å få 

kartvisning av møtesøk. Vi fikk følgende tilbakemelding: “Anslår vi trenger 
en full dag, altså 7-8 timer for å få en slik løsning kodet opp for dere. 
Estimerer arbeidet til kr. 5000,- eks mva.” 

Er dette noe vi ønsker å gå videre med? 

Konklusjon: vi ser om vi med egne ressurser klarer å løse saken, men 
dersom vi ikke har tilgang til nødvendige verktøy eller kompetanse, så 
kjøper vi tjenesten av “support”. 

● Rapport fra Regionsmøte 08.02.20 

○ Robert ble enstemmig valgt som ny leder for Webkomiteen, Gratulerer! 

○ Bjørnar ble enstemmig valgt til ny leder for Regionen. 

○ Sakene om videosnutt og fane for “For profesjonelle” ble trukket da vi 
allerede hadde utført oppdraget. Webkomiteen fikk “kred” for godt utført 
arbeid og at vi er proaktive. Vi oppfordret Regionen til å komme med 
innspill til innholdet under fanen “For profesjonelle”. Ble tatt til etterretning. 

○ Permanent FB-side ble ikke avgjort, avgjøres neste Regionmøte. Fortsetter 
prøveperioden. Fortsatt signal om at det skal være link fra hjemmesiden til 
FB-siden, men vi beror til saken er avgjort. 

○ Telefonkomiteen ønsker at henvendelser til webkomiteen inngår i deres 
statistikk. Se egen sak. 

○ For mer info, se referatet fra Regionsmøtet når det foreligger på 
hjemmesiden vår. 

● Telefonkomiteen fører statistikk over henvendelser. De ønsker at henvendelser 
som kommer til oss inngår i denne statistikken. Forstår det slik at det gjelder det 
som inngår i vår arbeidsoppgave “Henvendelser”. Skisserte løsning for 
telefonkomiteen ved at når vi mottar henvendelser og besvarer dem, eller 
videresender dem til rette instans, fører opp telefonkomiteen 
(telefon@nanorge.org) som blindkopi. Så får de ført det inn i sin statistikk. Ser det 
som enkleste løsning, og telefonkomiteen har akseptert den.  
Så langt i år har det kommet 2 henvendelse som er besvart, må kanskje 
videreformidle det til telefonkomiteen. 

● Innhold i fanen “For profesjonelle”. 

Vi legger ut epostadresse nederst på siden til webkomiteen. Vi tar opp hele 
diskusjonen rundt dette med kontaktinformasjon og plassering av den på neste 

 

mailto:telefon@nanorge.org


 

 
 

møte. 
 

● Eventuelt. 
○ Når FB-siden blir permanent (alt taler for det), så er det signaler om at vi 

må vise til den på hjemmesiden vår. Vi kan vente til neste Regionmøte eller 
gjøre oss ferdig med saken. Går vi for sistnevnte kan vi legge inn følgende 
tekst på hjemmesiden vår: “Du finner oss også på sosiale media; @nanorge. 
NB! Vi minner om at du selv er ansvarlig for din personlige anonymitet. Ved å 
klikke på "Liker siden", "Likes" eller kommenterer innlegg, setter du spor. 

Konklusjon: vi avventer med å publisere noe til vedtaket er utført (juni). Vi 
forbereder tekster som kan presenteres dersom det er ønskelig.  

 

○ Når vi har saker til Regionen må de, i tillegg til at vi eventuelt nevner de i 
rapporten vår, også sende de til sekretæren i Regionen. Da kommer de 
som egen sak, og ikke bare som en kommentar under eventuelt. 

Konklusjon: vi følger dette fremover. 

 

○ Er det mulig å få til at en kan velge dato på “Bare for i dag”, eller at f.eks. de 
2 - 3 siste dagen kan velges i tillegg til dagen i dag? 

Konklusjon: vi følger ikke dette sporet, da det krever utvikling. 

 

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”.  

Neste webkomitemøte blir onsdag 18.03.2020. 

 


