
 

 
 

 
DATO/STED Onsdag 18.03.2020 kl. 19.00 via Skype 
Møteleder Robert 
Referent Tom 
Innkalte deltakere 
Deltakere 

Lars, Tom, Robert, Lars Arne, Dag, John Inge 
Lars, Tom, Robert, Lars Arne, Dag, 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 vi flinke til å følge opp og hjelpe hverandre i komiteen? 
a. Ja det mener vi at vi er! 

 
2. Hvor enhetlig svarer vi på henvendelser? 

a. Vi forsøker å følge malen, og har lang tid i fellesskapet de som tjener i dagens 
webkomite. 
 

3. Hvor godt utvikler vi oss i takt med den generelle web-utviklingen? 
a. Vi anser at vi holder sidene godt oppdatert og tjener formålet. Det er kanskje 

ikke den mest moderne teknologi, men dekker dagens behov.  
 
 

 
 
 

 



 

 
 

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

● Leder 
Har hatt support for Dag. Ellers har jeg holdt oversikt. 
Lagt ut noen nettmøter i samarbeid med nestleder. 
 

● Nestleder 
Har hatt møtelister denne perioden. Akkurat sånn passe å gjøre. Har vært en glede å 
kunne opprette 3 nye grupper i vårt fellesskap. Sendte inn møtelisten for 
januar/februar 02.03. Enda ikke fått listen i retur (10.03), har derfor måtte flagge 
mailer med endringer/nye grupper inntil den er på plass. Lite å gjøre fram til torsdag 
12. da kom masseskredet med midlertidig stengte møter. Pr. i dag (18.03) er 85 møter 
stengt. I tillegg har vi tilrettelagt for nettmøter i samarbeid med kasserer. 

 
● Kasserer 

Har hjulpet John Inge med område-/regionhenvendelser, vært i kontakt med NetBox 
om ubetalt faktura fra 2018, snakket med support om stadige endringer av 
språkinnstillinger i Wordpress, snakket med John Inge om kartvisning av resultat ved 
møtesøk. Lagt inn info om koronavirus på forsiden med link til nettmøter i Norge og 
utlandet. 
  

● Sekretær 

Ansvarlig for events, der det har vært flere nye og noen avlyste. 

● Tjener # 1 

Har lagt ut referater i samarbeid med Lars. Jobbet litt med kartvisning i wordpress, 
men da wordpress ikke er mitt ekspertiseområde valgt å overlate dette til support. 
 
 

● Tjener # 2 
 
Svart på en henvendelse - hatt besøk av leder for innføring i hvordan og hvor ting 
gjøres. 
 

  

 



 

 
 

 

Saker 

● Arbeidsoppgaver:  

 

Arbeidsoppgaver Forrige måned Denne måned 

Arrangementer: Sekretær Dag (Robert support) 

Områder og region:  John Inge (Lars support) Leder (Dag blir med) 

Henvendelser:  Dag (Robert support) Sekretær 

Møteliste:  Nestleder John Inge (Lars support) 

Slette media: Kasserer Nestleder 

 

● 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.” 

Konklusjon fra forrige møte: “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”. 

Hva skjer i saken? Vi enige om at vi bestiller oppdraget fra support. 

● Eventuelt. 
○ Skal vi publisere linker til nettmøter utover den informasjon som gruppene 

selv legger ut. F.eks. nettmøte til WSO? 
■ Vi har lagt ut informasjon på startsiden vår. 
■ Vi legger også ut informasjon også om hvordan starte et møte, og legge 

ut relevant informasjonsmateriell. 

 

○ Norske Speak på vår hjemmeside, er det riktig/naturlig å rydde bort de 
speakere som vi vet ikke lenger er med i NA eller bruker? 

■ Vi gjør ingen endringer, det er budskapet som er det viktige! 

 



 

 
 

 

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”.  

Neste webkomitemøte blir onsdag 15.04.2020. 

 


