DATO/STED
Møteleder
Referent
Innkalte deltakere
Deltakere

Onsdag 21.10.2020 kl. 19.00 via Zoom
Robert
Tom
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.

●

Lese 12 konsepter for service.

●

Tre spørsmål fra selvransakelsen.

1. Er webkomiteen tiltrekkende for nye medlemmer?
Litt for lite informasjon der ute for medlemmer, og kanskje noen tror at det kreves
mye “web kunnskap” for å delta.
Når man først har kommet igang, så fremstår vi som tiltrekkende.
2. Følger vi de tolv tradisjoner og de tolv konsepter for NA service i våre
beslutningsprosesser?
Ja, det gjør vi. Deltakerne i komiteen har mye service erfaring, noe som gjør at vi følger
tradisjoner og konsepter godt.
3. Bruker vi NA´s midler på en fornuftig måte?
Vi mener bestemt at vi er fornuftige i bruken av NA´s midler. Det er stort sett kun til

utvikling av nettsiden, for å oppnå best mulig funksjonalitet for NA medlemmer og det
offentlige.

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

Leder
Har hatt arrangementer, gjort noe smått på hjemmesiden.
Kommet en ny side for oversettelsekomiteen.
Hostet hybrid regionsmøte.

●

Nestleder
Har hatt generelle henvendelser som oppgave. Lite å gjøre, men har tatt seg litt opp på
slutten av perioden.

●

Kasserer
Har slettet media og gjort noen småjusteringer på hjemmesida.

●

Sekretær
Ansvaret for møtelister. Det har vært en del småtteri som har blitt endret.

●

Tjener # 1
Har lagt inn noen få ting for områder og regionen...
Saker:

●

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver

Forrige måned

Denne måned

Arrangementer:

Leder

Tjener #1

Områder og region:

Tjener # 1

Kasserer

Henvendelser:

Nestleder

Sekretær

Møteliste:

Sekretær

Nestleder

Slette media:

Kasserer

Tjener #1

●

Oppdatering møtelister til app/WSO
○ Se referat fra møte januar 2020 for info om hvordan markere endringer i
excelarket.
Har vi fått oppdatert liste fra WSO? Ja det har vi mottatt.

●

Utvikling av hjemmesida
○

I den senere tid har vi utviklet hjemmesiden etter innspill fra
områdene/regionen eller ut fra egne ideer.
Er det flere innspill eller ideer som kan forfølges?
Vi har ingen spesielle ønsker eller endringer vi ønsker å iverksette.

●

Regionmøte oktober 2020.
Leder refererte fra regionmøte 10.10.20. Se eget referat for mer info.

●

Eventuelt
○ Skal webkomiteen ta et standpunkt til å delta via Zoom når det avholdes
hybridmøter.
Vi i webkomiteen preferer Zoom regionmøter for å spare penger og gi flest
mulighet til å delta på møtene og gjøre tjeneste.
Vi sender inn forslag til Regionens leder med forslag til tillegg til saken rundt
tema: minst et regionmøte på Zoom, og mulighet for de som ønsker det å delta
via Zoom også på de “fysiske” møtene.
Vi oppfordrer også regionen til å investere i litt teknisk utstyr for å
optimalisere denne møteformen.
Vi oppfordrer også Regionen til å tegne et abonnement på Zoom, som kan
benyttes av hele servicestrukturen.
Webkomiteen har gjennomført sine møter på denne måten i årevis, med stor
suksess.

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”.
Neste webkomitemøte blir onsdag 18.11.2020 kl 19.00.

