
 

 
 

 
DATO/STED Onsdag 17.06.2020 kl. 19.00 via Zoom 
Møteleder Robert 
Referent Tom 
Innkalte deltakere 
Deltakere 

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

 

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 mener vi er tiltrekkende for nye medlemmer, men vil forsøke å profilere oss noe 
mer fremover, f.eks. stand på et konvent. 
 

2. Følger vi de tolv tradisjoner og de tolv konsepter for NA service i våre 
beslutningsprosesser? 
Ja, vi følger disse retningslinjene. 
 

3. Bruker vi NA´s midler på en fornuftig måte? 
Ja vi er svært nøysomme med bruk av penger, og avholder alle møter via digitale 
løsninger, og begrenser bruken av konsulentbistand så mye som mulig. 
 
 
 

 

 



 

 
 

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

● Leder 
Har tatt møte oppdateringer, en del å gjøre :-) 
Vært på regionmøte.  
Skrev mail til WSO, fikk møteliste i retur, uten at det var gjort endringer. 
 

 
● Nestleder 

Har hatt henvendelser, lite å gjøre. Hadde en henvendelse som gikk på tvers av 
oppgavene, dvs. henvendelser og møtelister. Ordnet det i samarbeid med leder. Jobbet 
litt videre med saken om publisering av info-brosjyrer. Se egen sak. 
 

● Kasserer 
Har vært i kontakt med support og Netbox. Ordnet ny link til webmail på hjemmesida. 
Slettet media. 
  

● Sekretær 

Ingen oppgaver denne måned. 
 

● Tjener # 1 
Har lagt ut diverse for regionen, enkelte områder og underkomiteer av regionen. 

● Tjener # 2 

Vært veldig lite å gjøre denne måneden. Oppdatert ett treff. 

 

 

Saker 

Arbeidsoppgaver:  

 

Arbeidsoppgaver Forrige måned Denne måned 

Arrangementer: John Inge (Lars support) Dag 

Områder og region:  Dag Lars Arne 

Henvendelser:  Lars Arne John Inge (Lars support) 

Møteliste:  Robert Robert 

 



 

 
 

Slette media: Kasserer Kasserer 

 

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

 

● Utvikling av hjemmesida 
○ Utvikle kartsøk på hjemmesiden. Etter litt småjusteringer virker det som 

kartsøk fungerer godt.  

Saken kan avsluttes. 

 

● Endre fylker i møtelisten.  

Vi fikk “pris” på oppdraget, dvs. support beregnet 1,5 timer på jobben. Det ble 
besluttet å bestille oppdraget. 

Hvordan går det med oppdraget? 

 

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

Vi (Kasserer) sender en forespørsel til support, for å finne ut om dette er noe vi 
ønsker å implementere og få pris. Ønsket løsning er en “rullgardin” meny, der 
nettmøter er et eget valg på møtelistesiden. 
 

● Regionmøte juni 2020  
Det ble avholdt Regionmøte 13. juni på Zoom. Leder refererte fra møtet. 
 
 

● Hvordan kan vi være til hjelp for rene online NA grupper? 
Da denne saken ble behandlet på siste møte besluttet vi å gå videre på punktet om 
litteratur. Nestleder sendte forespørsel til litteraturkomiteen. Fikk svar derfra at det 
var lite eller ingenting de kunne gjøre med saken. De henviste til 
oversettelseskomiteen, og saken ble videresendt dem. Samme svar derfra. 

Nå viser det seg at så godt som all litteratur (brosjyrer og pamfletter) ligger 
tilgjengelig for lesing på NAWS. (https://www.na.org/?ID=ips-nr-index)  Nestleder 
legger frem oversikt over hva som ligger på NAWS/Vår hjemmeside, så diskuterer vi 
hva som skal gjøres videre. 

 

 

https://www.na.org/?ID=ips-nr-index


 

 
 

Konklusjon i saken: Lars endrer nettsiden og legger ut riktig link til WSO. Lars 
Arne kontakter oversettelseskomiteen og varsler om manglende oppdateringer. 
Lars Arne kontakter også Oversettelses-/Litteraturkomiteen angående 
forespørsel om lyd- og digitale bøker på norsk. 

● Eventuelt 

Ingen saker. 

 

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”.  

Neste webkomitemøte blir onsdag 15.07.2020 kl 19.00. 

 


