
 

 
 

 

 

DATO/STED Onsdag 15.07.2020 kl. 19.00 via Zoom 

Møteleder Robert 

Referent Lars Arne 

Innkalte deltakere 
Deltakere 

Lars, Tom, Robert, Lars Arne, Mie, Dag, John Inge, Kim 
Lars, Robert, Kim, 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  15.03.20.             2 år  Tom 

 

● Godkjenning av innkalling. Godkjent. 

 

● Lese 12 konsepter for service. Lest. 

 

● Tre spørsmål fra selvransakelsen. 

 

1. Er vi flinke til å følge opp og hjelpe hverandre i komiteen? 

Synes vi er gode til det og hjelper hverandre og tar oppgavene når noen har fravær.  

 

2. Hvor enhetlig svarer vi på henvendelser? 

Vi er alle inne NA-måten og svare på. Følger tradisjonene. Bruker maler på visse 

henvendelser.  

 

3. Hvor godt utvikler vi oss i takt med den generelle web-utviklingen? 

Mer enn godt nok. Nettsiden er lettfattelig. Enkel å vedlikeholde. Forsøker å utvikle 

oss innenfor “plattformens” muligheter. Responderer godt på innspill utenfra og 

forsøker å på best måte legge til rette for våre medlemmer.  

 

 

 

  



 

 
 

 

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

 

● Leder 

               Har hatt møteliste, en del å gjøre        

Vært i kontakt med Wso (Lori) og maset angående ufullstendig møteliste og feil. 
Venter pr. dagsdato på retur av møteliste. 

 
● Nestleder 

Har hatt områder og region. Akkurat sånn passe å gjøre. Fulgt opp saken med 
tilgjengelig litteratur/lydbok. Se egen sak. Har vært på ferie siste uka, en fra komiteen 
har tatt oppgavene i fraværet. 
 

● Kasserer 
Slettet media. Vært i kontakt med support om endring av fylker,  filtrerinsmulighet 
ved søk på kun nettmøter og nedtrekksgardiner på menypunktene. 
  

● Sekretær 
På ferie 

● Tjener # 1 

Har svart på et par henvendelser. Den ene i forbindelse med om et møte var åpent. 
Ellers har jeg hatt ansvaret for henvendelser fra region i siste uke. Ingen henvendelser 
der. 
 

● Tjener # 2 
Har lagt ut et arrangement og satt avlyst på et annet - og det er vel det :-) 

 

Saker: 

● Arbeidsoppgaver:  

 

Arbeidsoppgaver Forrige måned Denne måned 

Arrangementer: Dag John Inge 

Områder og region:  Lars Arne John Inge 

Henvendelser:  John Inge (Lars support) Kasserer 

Møteliste:  Robert Dag/Robert 

Slette media: Kasserer Lars Arne 

 



 

 
 

 

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

Vært en del i kontakt med Lori og det skal være up to date i dag. 

 

● Utvikling av hjemmesida 
○ Endre fylker i møtelisten.  

Vi fikk “pris” på oppdraget, dvs. support beregnet 1,5 timer på jobben. Det ble 
besluttet å bestille oppdraget. Fortsatt ikke endret (pr. 08.07).  
 
Hvordan går det med oppdraget? Oppdraget utført, saken avsluttes. 
 

○ 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 med “rullgardin” meny, om det er en mulighet med det Tema vi 
bruker?. Viser til f.eks na.org 
 
Hva ble konklusjon fra henvendelsen? 
Alt det vi har forespurt er på plass, sakene avsluttes. 
 
Resultatet er blitt at hjemmesiden vår er blitt enklere for våre medlemmer å 
navigere seg rundt. 
 
 

● Hvordan kan vi være til hjelp for rene online NA grupper? 
Utgangspunktet var å gjøre NA-litteratur tilgjengelig på nett. På NAWS 
(https://www.na.org/?ID=ips-nr-index)  ligger det meste tilgjengelig, men ikke alt er  
oppdatert. 
Kasserer sørger for å linke til ovennevnte side og Lars Arne følger opp saken med 
manglende litteratur og oppdatering av bl.a. innledningskortene, samt etterspørre om 
det arbeides med lydbøker. 

○ Kasserer har ordnet med link, det ble bra. 
○ Lars Arne har vært i kontakt med oversettelseskomiteen og NAWS vedrørende 

gamle versjoner og at innledningskortet “Vi tilfriskner” mangler. Fått svar fra 
NAWS, og de skal sørge for oppdatering og legge til manglende kort. Men de 
har mye å gjøre og lite folk, så det vil ta tid. 

○ Oversettelseskomiteen opplyser at lydbok av Basic text er under produksjon. 
Annen litteratur ikke nevnt. 

Saken kan avsluttes. 

 

● Eventuelt 

Spørsmål fra RKM Område Øst. Om det kan vises om møte er stengt eller ikke på en 
oversiktlig måte ?  
Saken tatt opp. Diskutert, men vi vil avvente til vi får klarhet i hvordan den 

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


 

 
 

 

økonomiske situasjone til webkomtieen er etter siste oppdateringer. Kasserer 
forespør support om hva det koster. Tar det opp som egen sak på neste møte. 

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”.  

Neste webkomitemøte blir onsdag 19.08.2020 kl 19.00. 


