Agenda komitemøte Tirsdag 21.4.20 kl 1800
Tilstede:
Stille stund

Status:
–NA's 12 konsepter ligger i kø for trykking.
–Stian revidering av -Det virker…
–Jens Alex og Marianne, -Guiding Principles.
–Vi har oversatt noe for FU og tar på oss oppdrag for dem ved forespørsel.
Nye saker:
–Konsensusbasert beslutningsprosess (KBP) er ferdig og vi får PDF av WSO for distribusjon.
Sendes hele regionen? Sendes Områdene? Sendes Litteratur?
Skal vi søke om penger til trykking?
-Sendes Web, litteratur og regionen
–Søke Regionen om ekstra midler for å kjøpe abonnement på en fullversjon av Zoom.
Gratisversjonen har dårlig personvern (man kan ikke blokkere for autorecording, kryptering,
og notifikasjoner) og tillater kun møter inntil 40 minutters varighet.
Pro-versjonen koster $14.99/mnd, Business-versjonen koster $19.99/mnd.
-Sendes videre til neste møte.
–Forslag om en liten endring i ordlyden til Tradisjon 11.
Det dreier seg om å fjerne "i forhold til".
Ordlyden vil da bli slik: "Vår holdning til offentligheten er basert på tiltrekning heller enn
fremheving. Vi bør alltid bevare personlig anonymitet på slike nivå som presse radio og film".
Dette er en liten endring og er det mulig å få WSO til å godta dette?
Og at vi evt endrer pø om pø ved nye opplag av eksisterende litteratur?
Sender mail til Jeff og spør om det er mulig å få fjernet "i forhold til" forutsatt at dette er
ønsket av fellesskapet? Saken har vært oppe i regionen og blitt sendt LTC
https://www.sprakradet.no/Klarsprak/le-og-laer/lar-degmer/Forholdsregler/?fbclid=IwAR19wZ5HgVj60o_7bzzW97v_ArhdCC0aX0MYBhNSzivCCZejENc27gRk
uGA

Evt:
–Odd Bjarne er villig til å være med i komiteen. Han er lektor i norsk og engelsk.
Han kan dessverre ikke delta på dette møtet.
-Jens Alex har nettopp fått barn (februar) og vet ikke hvor aktiv han kan være med oversetting
på denne siden av sommeren. Kommer sterkere tilbake etter sommeren.
Rapport:
Sendes regionen i etterkant av møtet.

Sinnsrobønn
Ikt
Geir
Nestleder
vilde.husebo@hotmail.com
Sende Jens Alex gratulasjon med datter og til lykke med pappaperm ser frem til at du kommer tilbake
når tiden DIN tillater det.

