
 

 
 

 
DATO/STED Onsdag 19.08.2020 kl. 19.00 via Zoom 
Møteleder Robert 
Referent Tom 
Innkalte deltakere 
Deltakere 

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

 

● Godkjenning av innkalling. Godkjent. 
 

● Lese 12 konsepter for service. Lest. 
 

● Tre spørsmål fra selvransakelsen. 
 

1. Hva mer kan gjøres for å bringe budskapet bedre? 
Holde nettsidene oppdatert, dele om servicen vi selv gjør og hva godt det gjør for egen 
tilfriskning, være aktive på konventer osv, når de aktivitetene kommer i gang igjen. 
 

2. Har vi noen pågående oppgaver vi kan klare å få lukket? 
Vi har et begrenset antall åpne saker, som alle er i prosess og vil bli avsluttet. 
 

3. Bruker vi nok tid på service i webkomiteen? 
Ja 
 
 
 
 

  

 



 

 
 

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

● Leder 
Har vist Dag litt angående møtelister oppgaver. Han har gjort det meste av oppgavene. 

  
 

● Nestleder 
Har hatt “slette media” som oppgave. Lite å gjøre. 
 

● Kasserer 
Har besvart noen generelle henvendelser og vært i kontakt med support om det kan 
vises om møte er stengt eller ikke på en oversiktlig måte. 
  

● Sekretær 
 

● Tjener # 1 
Har besvart og lagt inn endringer på en del møter - pluss opprettet et nytt møte. 

● Tjener # 2 
 

 

Saker: 

● Arbeidsoppgaver:  

 

Arbeidsoppgaver Forrige måned Denne måned 

Arrangementer: John Inge Kasserer 

Områder og region:  John Inge Nestleder 

Henvendelser:  Kasserer Sekretær 

Møteliste:  Dag/Robert Leder 

Slette media: Lars Arne #Tjener1 

 

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

Skal dette være et fast punkt på sakslista?  

Vi fortsetter å sende inn oppdateringer i slutten av hver måned. 

 



 

 
 

 

● Utvikling av hjemmesida 
 

○ Vi har mottatt faktura på utførte oppgaver.  

○ Spørsmål fra RKM Område Øst. Om det kan vises om møte er stengt eller 
ikke på en oversiktlig måte ?  
Saken ble tatt opp. Et økonomisk spørsmål, må først få oversikt over hva de 
siste oppdateringen har kostet oss. Kasserer forespør support om hva det 
koster.  
Er det grunnlag for å gå videre? 

Vi har fått estimat på 1 time, for å fullføre. Funksjon for å kunne krysse av for å 
se åpne møter. Vi var enige om at dette skal bestilles. 

○ Rette opp i info rundt krisepakke på forsiden. Kasserer fikser dette. 

 
 

● Eventuelt 
- Vi tar budsjettet for 2021 på neste møte. 

 

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”.  

Neste webkomitemøte blir onsdag 16.09.2020 kl 19.00. 

 


