
 

 
 

 
DATO/STED Onsdag 20.05.2020 kl. 19.00 via Skype/Zoom 
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. Hvordan er atmosfæren på Komitemøtene? 
Vi er enige om at vi har fin atmosfære på møtene våre. 
 

2. Arbeider vi etter «Prinsipper foran personligheter» eller omvendt? 
Ja, vi følger dette prinsippet på en god måte. 
 

3. Følger betrodde tjenere opp vervene sine? 
Ja vi utfører vervene våre på en god måte. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

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

● Leder 
Kopiert møteliste fra mars og lagt den for april / mai, har farget de som ligger til 
endring orange for å sammenligne når vi får listen tilbake fra WSO. Nye med gul farge . 
Har hatt møtelister sammen med Dag. Litt å gjøre. Har oppdatert midlertidig stengt 
liste.  Har ettersendt henvendelser til telefonkomiteé. 

 
● Nestleder 

Har hatt arrangementer siste periode. Lite å gjøre. 
 

● Kasserer 
Vært i dialog med support om endringer på hjemmesiden. Besvart noen generelle 
henvendelser med John Inge. 
  

● Sekretær 
Har hatt ansvaret for Region/Område dokumenter/saker og utført dette. Har også 
bidratt til utarbeidelse av forslag til retningslinjer rundt gjenåpning av møter. 
 

● Tjener # 1 
Startet med å legge inn link til Zoom på alle møter som var registrert med info om det. 
Så fulgte en litt stille periode før det nå siste tiden har kommet henvendelser fra en 
god del møter som stenger ned zoom og igjen åpner vanlige møter. 
 

● Tjener # 2 

Har hatt et par henvendelser. En nykommer, og en ifb med åpning av møter. 

 

Saker 

Arbeidsoppgaver:  

 

Arbeidsoppgaver Forrige måned Denne måned 

Arrangementer: Nestleder John Inge (Lars support) 

Områder og region:  Sekretær Dag 

Henvendelser:  John Inge (Lars support) Lars Arne 

Møteliste:  Dag og Robert Robert 

 



 

 
 

Slette media: Kasserer Kasserer 

 

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

Vi sender en purring for å se om de har glemt oss. 
 

● Utvikling av hjemmesida 
○ Utvikle kartsøk på hjemmesiden. Besluttet på forrige møte å be support å 

utføre oppdraget. Estimert pris kr. 5000,- eks. mva. 

Har tilbakemeldingene gitt resultat? 

Vi har fått rettet det aller meste og det ser nå veldig bra ut. Noe småtteri 
gjenstår, så fortsett å legg inn forbedringer i listen vår, så samler vi opp litt og 
melder inn til support. 

● 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. De beregner 1,5 timer på jobben. 
 
Hvordan går det med oppdraget? 

Vi bestiller dette oppdraget og får oppdatert med riktige fylker. 

 

● Hvordan skal vi fremvise nettmøter i møte-oversikten i fremtiden? 

Vi avventer og ser hvordan dette utvikler seg, og tror at info som er lagt ut er 
tilfredsstillende. 
 
Er det behov for å gjøre noe, eller kan vi lukke saken? 

Vi (Kasserer) sender en forespørsel til support, så ser vi senere om dette er 
noe vi ønsker å implementere. 
 

● 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? 

Hvordan går det med oppdraget? De er nå også sortert på klokkeslett. 

Dette er nå i orden. 

 



 

 
 

● Hvordan kan vi være til hjelp for rene online NA grupper? 
I kjølvannet av Korona-situasjonen er det pr. nå opprettet 2 permanente 
online NA grupper (registrert i våre møtelister). Som sekretær i; NA Online – 
Reisen fortsetter, har jeg støtt på to utfordringer. 

1.     Hvordan gjøre referatene fra Gruppesaksmøtene tilgjengelige for 
medlemmene? Vanligvis ville de blitt satt i perm i møtelokalet slik at de som 
ønsket det kunne se dem. Det samme gjelder regnskapet. Det har vært 
foreslått Google Drive, FB-gruppe ol. men anonymiteten setter begrensninger i 
så måte. Har to forslag som kan være løsningen: 

a.      Vi oppretter en egen serviceside for nettmøter på lik linje som områdene. 
Her kan det være generell info om nettmøter og så har hver online-gruppe sin 
egen underside med referat, regnskap og eventuelt retningslinjer. 

b.     De to online-gruppene som er registrert er knyttet opp mot områder, NA 
Online – Reisen fortsetter, er knyttet opp mot OMSK. NA Innlandet er knyttet 
opp mot Område Øst. Da kunne vi opprettet en egen underside på området sin 
service-side for gruppen. 

2.     Litteratur. Tenker på de brosjyrer som vi legger ut på ordinære møter. 
Annen litteratur som bøker og lignende kan man henvise til hjemmesiden vår 
eller til en NA-gruppe i nærmiljøet. Har ikke noe forslag her, og tror at både FU 
og Litteraturkomiteen må involveres, men kanskje vi kan komme med innspill 
til de. 

Oppsummert: punkt 1 lar vi ligge ble vi enige om. Når det gjelder punkt 2, så 
tar vi kontakt med Litteraturkomiteen. Lars Arne tar tak i dette. Vi ber om at 
alle norske brosjyrer på WSO sine sider blir tilgjengeliggjort, samt at vi 
forespør både lyd- og digital bøker på norsk. 

● Skal vi lage og legge ut retningslinjene  for smittevernregler for NA møter som 
åpner? 

Vi endrer litt på oppsettet og tydeliggjør litt mer dette med gjenåpning. 

● Eventuelt 
○ Rapport til regionmøte har frist og må sendes inn innen tidsfristen 30. mai. 

Lars Arne sender ut link til oppdatert rapport for gjennomlesning og 
kommentarer. 

 

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”.  

Neste webkomitemøte blir onsdag 17.06.2020 kl 19.00. 

 


