DATO/STED
Møteleder
Referent
Innkalte deltakere
Deltakere

Onsdag 16.09.2020 kl. 19.00 via Zoom
Robert
Tom
Lars, Tom, Robert, Lars Arne, Dag
Robert, Tom, 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.

●

Lese 12 konsepter for service.

●

Tre spørsmål fra selvransakelsen.

1. Hvordan er atmosfæren på Komitemøtene?
Den er god :-)
2. Arbeider vi etter «Prinsipper foran personligheter» eller omvendt?
Vi mener vi følger dette viktige prinsippet og lar behovet og prinsippene gå først.
3. Følger betrodde tjenere opp vervene sine?
Ja vi gjør stort sett oppgavene våre på en veldig god måte.

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

Leder
Har gått gjennom midlertidig stengte lista.
Har hatt møteliste som oppgave, en del å gjøre. Sendt listen til WSO.

●

Nestleder
Har hatt Region og områder som oppgave. Ingen store utfordringer og akkurat sånn
passe å gjøre.

●

Kasserer
Det har vært noen arrangementhenvendelser denne perioden. Ha vært i kontakt med
support om møtesøkfunksjon for å vise stengte møter. Har oversendt budsjettforslag
til kasserer i regionen.

●

Sekretær
Ansvarlig for generelle henvendelser, som har vært svært få.

●

Tjener # 1
Fikk hjelp til å slette media - gjort det en gang

●

Tjener # 2

Saker:
●

●

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver

Forrige måned

Denne måned

Arrangementer:

Kasserer

Leder

Områder og region:

Nestleder

Tjener # 1

Henvendelser:

Sekretær

Nestleder

Møteliste:

Leder

Sekretær

Slette media:

Tjener # 1

Kasserer

Oppdatering møtelister til app/WSO
○ Ingen endringer fra siste møte. Se referat fra møte januar 2020 for info.
Vi fortsetter å sende inn oppdateringer i slutten av hver måned.
Har vi fått oppdatert liste fra WSO?

●

Utvikling av hjemmesida
○

Spørsmål fra RKM Område Øst. Om det kan vises om møte er stengt eller
ikke på en oversiktlig måte ?
Saken ble tatt opp. 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.
Dette er utført allerede og saken lukkes.

●

Budsjett.
Kasserer legger frem forslag til budsjett 2021. Det tilsvarer budsjettet vi hadde for
2020 og er oversendt kasserer i regionen innen fristen. Ønsker vi å gjøre endringer?
Vi er enige i budsjettet og har tillit til kasseres erfaring og forslag.

●

Eventuelt
○ Flere områder tar til orde for at Regionsmøtene bør avholdes på digital
plattform i fremtiden. Skal vi ha noe synspunkt på det?
Vi vil fremme at det først og fremst handler om at det går store summer
til reise/opphold, og mener derfor (uavhengig av Covid19) at 1-2 av 3
regionmøtene avholdes digitalt.
○

Zoom, skal vi fortsette med zoom?
Ja, vi fortsetter med Zoom, da vi synes det fungerer veldig godt.
Regionen vil sannsynligvis abonnere, noe som vi da kan nytte av.
Robert sender over kvitteringer til Kasserer for å få refundert utgiftene
han har lagt ut så langt.

○

Rapport fra webkomiteen til Regionsmøte i oktober?
Lars-Arne lager et utkast som vi sirkulerer på epost og kommenterer
løpende (raskt). Regionmøte er 10. okt.

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”.
Neste webkomitemøte blir onsdag 21.10.2020 kl 19.00.

