
 

 
 

 

 

DATO/STED 17.02.21 kl. 19.00 Zoom ID; 844 9068 4851 (passord 1953) 

Møteleder Robert 

Referent Lars Arne 

Innkalte deltakere               
Deltakere 

Lars, Robert, Lars Arne, Dag 
Lars, 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  20.01.21  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. Er webkomiteen tiltrekkende for nye medlemmer? 

Ja vi mener det. Vi er synlige på regionmøtene samt at vi gjør oppgavene vi er pålagt. 

Har invitert medlemmer som er positive, men når de får muligheten tar de den ikke. 

Kanskje de tror at det kreves spesialkompetanse for å være med. Noe det ikke er.  

 

2. Følger vi de tolv tradisjoner og de tolv konsepter for NA service i våre 

beslutningsprosesser? 

Ja. Det er medlemmer her som har lang erfaring fra service, og mener vi følger 

tradisjonene og konseptene. 

 

3. Bruker vi NA´s midler på en fornuftig måte? 

Ja, vi er nøkterne, vi holder møtene på digital plattform, og vi undersøker alltid priser 

før vi eventuelt iverksetter tiltak. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

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

 

● Leder 
Har hatt sletting, slettet gamle arrangementer, var mange. Har vært på regionsmøte og 
slettet en del ting. 
 
              

● Nestleder 
Har hatt Region og områder denne perioden. Akkurat sånn passe å gjøre. Har i samråd 
med delegatene fått ryddet litt på deres service-side. Har deltatt på regionmøtet. 
 

● Kasserer 
Det har vært noen generelle henvendelser å besvare denne perioden. Har også, etter 
henvendelse fra OR-komiteen i Område Øst, erstattet “Just for today” med “Møteliste 
for Anonyme Narkomane” som underpunkt på forsiden da de synes det kan være litt 
vanskelig å lete seg frem til nettmøter. 
 

● Sekretær 

Ansvaret for arrangementer, har lagt ut et par utenlandske online arrangementer. 

● Tjener # 1 
Har hatt møter denne perioden og etter en sløv start synes jeg det har gått greit. Endel 
både åpninger og stenginger pga covid. Også lagt inn det første hybrid møte jeg er klar 
over ihvertfall.  
 

Saker: 

● Arbeidsoppgaver: 

Arbeidsoppgaver Forrige måned Denne måned 

Arrangementer: Sekretær Kasserer 

Områder og region:  Nestleder Sekretær 

Henvendelser:  Kasserer Nestleder 

Møteliste:  Tjener # 1 Leder 

Slette media: Leder Tjener # 1 

 



 

 
 

 

 

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

excelarket. 
Lite endringer, avventer med å sende liste til neste gang. 
 

● Utvikling av hjemmesida 
Ingen pågående saker om utvikling av hjemmesiden for øyeblikket. 
 

● Rapport fra regionmøtet 13.02.21. 
Leder rapporterte fra møtet. Se forøvrig referat fra Regionmøtet. 
 

● “Videresending av e-poster” 
På regionmøtet ble det diskutert problemer med kommunikasjonsflyten i mellom 
medlemmene av Regionen. Muligheten til å legge inn på mobilen varsel når det 
kommer mail til de enkelte var lite kjent. Er det noe vi kan gjøre i så henseende? 
 
På neste rapport til Regionmøtet skriver vi en oppfordring på hvordan man kan legge 
til NA-mailkontoer til egen mobil. I tillegg sender vi mail til alle i nanorge.org om 
hvordan dette kan gjøres. Kasserer ordner dette. 
 

● Eventuelt 
○ Ingen saker. 

 

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”.  

Neste webkomitémøte blir onsdag 17.03.2021 kl 19.00. 


