
 

 
 

 
DATO/STED Onsdag 15.04.2020 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. Hva mer kan gjøres for å bringe budskapet bedre? 
a. Kunne vi fått lagt ut speak som Podcast? 
b. Mye er gjort med nettsiden, spesielt i forhold til nettmøter. God proaktivitet 

har blitt fremvist :-) 
c. Optimalisere sidene våre for å få bedre treffprosent på Google søk. Vi har 

tidligere vurdert å kjøpe oss opp på søkelistene, noe vi valgte å ikke gjøre. John 
Inge sjekker ut litt rundt muligheter for optimalisering. 

d. Vi bør delta på workshop/nettmøte den 19.4, “hvordan tiltrekke seg 
nykommere til nettmøter” 

 
2. Har vi noen pågående oppgaver vi kan klare å få lukket? 

a. Vi nærmer oss å kunne lukke dette med møtesøk og visning i google maps. 
 
 
 

 



 

 
 

3. Bruker vi nok tid på service i webkomiteen? 
a. Ja vi mener at vi gjør nok service og med gode responstider. Det er fint å kunne 

gjøre litt service hver dag. 
 
 
 
Rapportering betrodde tjenere (alle fyller inn sine rapporter før møte) 
 

● Leder 
Har hatt support for Dag, er selvgående nå. Har drevet med litt zoom support. 
Har samarbeidet med andre i komiteen om forskjellige ting. 

 
● Nestleder 

Har hatt “Slette media” denne perioden. Lite å gjøre. 
 

● Kasserer 
Har hjulpet John Inge med møtehenvendelser, vært i kontakt med support om 
kartvisning av resultat ved møtesøk, mulighet for å legge ut lenkeadresser i møteinfo 
og fått lagt inn søkeinfo om nettmøter på møtesøksiden. Lagt inn info om nettmøter og 
krisepakke til WSO på forsiden. 
  

● Sekretær 
Ansvaret for generelle henvendelser. Det har vært få henvendelser denne måneden. 

● Tjener # 1 
Har lagt ut noen arrangementer ved hjelp av Leder. Synes jeg har sånn noenlunde 
oversikten på det nå. 
Dukket opp en problemstilling jeg ble usikker på - et arrangement som bare kom fra 
en uidentifiserbar mailadr og uten noen kommentarer - bare en flyer - legger vi bare 
ut uten noen flere opplysninger? 
Har fått svar på den nå - men hva er policyen? 

● Tjener # 2 

Sendt møteliste til WSO. Endret en del møter med tanke på nett og passord. 
 
 
  

 



 

 
 

Saker 

● Arbeidsoppgaver:  

 

Arbeidsoppgaver Forrige måned Denne måned 

Arrangementer: Dag (Robert support) Nestleder 

Områder og region:  Leder (Dag blir med) Sekretær 

Henvendelser:  Sekretær John Inge (Lars support) 

Møteliste:  John Inge (Lars support) Dag og Robert 

Slette media: Nestleder Kasserer 

 

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

 
● Utvikling av hjemmesida 

○ Utvikle kartsøk på hjemmesiden. Besluttet på forrige møte å be support å 
utføre oppdraget. Estimert pris kr. 5000,- eks. mva. 

Hvordan går det med oppdraget? 

Svar: første versjon av møtesøk er nå lagt ut. Vi tester ut og legger inn 
tilbakemeldinger i et dokument som legges ut i Google Docs. 

● Endre fylker i møtelisten.  

Vi sender en forespørsel til support om det er enkelt å endre til riktig fylke, 
eller rett å slett fjerne fylker. Vi tar stilling til vårt valg ved neste møte når vi 
har fått info/pris om alternativene. 
 

● Hvordan skal vi fremvise nettmøter i møteoversikten i fremtiden? 
○ Vi avventer og ser hvordan dette utvikler seg, og tror at info som er 

lagt ut er tilfredsstillende. 
 

● Er det mulig og sortere møtene på klokkeslett. 
○ Vi sender med spørsmål til support om hvordan møtelistesøk blir 

presentert (rekkefølge). Kan også klokkeslett legges til i søket i 
stigende rekkefølge? 

 

 



 

 
 

● Eventuelt 
○ Ingen saker 

 

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”.  

Neste webkomitemøte blir onsdag 20.05.2020. 

 


