
 

 
 

 

 

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 og en visjon for NA service. 
 

● Tre spørsmål fra selvransakelsen. 
 

1. Hva mer kan gjøres for å bringe budskapet bedre? 
Vi mener vi gjør vår oppgave på en god måte, og vet ikke hva vi skulle gjort annerledes 
for å bringe budskapet bedre frem og ut. 
 

2. Har vi noen pågående oppgaver vi kan klare å få lukket? 
Språkvalg i møtesøk, er en oppgave vi skal lukke på dagens møte. 
 

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

 
 
 
 

 

DATO/STED 16.12.2020 kl. 19.00 Zoom ID; 844 9068 4851 (passord 1953) 
Møteleder Robert 
Referent Tom 
Innkalte deltakere 
Deltakere 

Lars, Tom, Robert, Lars Arne, Dag 
Lars, Tom, Robert, Lars Arne, Dag 



 

 
 

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

● Leder 
Har hatt møtelistene, ikke så mye å gjøre som forventet. Ordnet med zoom for 
underkomiteene og region. Har sendt innlogging info til telefon og oversettelse 
komiteen. 
  

● Nestleder 
Har bistått leder med møtelistene. Ikke for mye å gjøre. Ser nå at jeg også har hatt 
arrangementer, mulig noen andre i komiteen har ivaretatt eventuelle arrangementer 
som har blitt meldt inn. 
 

● Kasserer 
Har besvart noen generelle henvendelser denne perioden og vært i kontakt med 
support om visning av språk ved møtesøk. Sendt faktura til kasserer i regionen for 
godkjenning. 
 

● Sekretær 

Har slettet e-poster over 90 dager. 

● Tjener # 1 
 
Har lagt ut noen dagsordener og referater 
 

Saker: 

● Arbeidsoppgaver:  

 

 

 

 

Arbeidsoppgaver Forrige måned Denne måned 

Arrangementer: Nestleder Nestleder 

Områder og region:  Tjener #1 Leder 

Henvendelser:  Kasserer Tjener #1 

Møteliste:  Leder Kasserer 

Slette media: Sekretær Sekretær 



 

 
 

 

● Oppdatering møtelister til app/WSO 
○ Se referat fra møte januar 2020 for info om hvordan markere endringer i 

excelarket. 

Vi avventer til neste møte før vi sender oppdateringer, grunnet redusert 
bemanning hos WSO og små endringer på de fysiske møtene. Få reisende som 
kommer til Norge, så behovet er heller ikke så stort.  
 

● Utvikling av hjemmesida 
Spørsmål om å få en ekstra søkefunksjon på møter, muligheten til å velge språk der 
det er møter som går på andre språk enn norsk, ble tatt opp siste møte. Det var 
enighet om å sjekke det ut, og resultatet ble å gå for denne funksjonen. Status? 
 

Statusen nå er at denne funksjonen er nå på plass med et sett språk :-) Vi avslutter  

              derfor denne saken. 

 

● Eventuelt 
○ Midlertidig endring av møtetider i forbindelse med jul- og nyttårsaften er 

markert med rødt og blir liggende i innboksen,  så får vi rydde opp når 2021 er 
i gang. 

 

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”.  

Neste webkomitémøte blir onsdag 20.01.2021 kl 19.00. 

 


