
DATO/STED 17.03.21 kl. 19.00 Zoom ID; 844 9068 4851 (passord 1953)
Møteleder Robert
Referent Sekretær
Innkalte deltakere
Deltakere

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

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 vi flinke til å følge opp og hjelpe hverandre i komiteen?
Vi er alle enige om at dette fungerer godt.

2. Hvor enhetlig svarer vi på henvendelser?
Vi mener vi svarer godt og samstemt på henvendelser.

3. Hvor godt utvikler vi oss i takt med den generelle web-utviklingen?
Vi leverer gode tjenester til våre “brukere” på den plattformen vi benytter. Løsningen
vår er ikke av de mest moderne, men vi er enige om at det heller ikke er noe mål i seg
selv.



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

● Leder
Har hatt møter oppdateringer, passe å gjøre.

● Nestleder
Har hatt generelle henvendelser. Forholdsvis lite å gjøre. Hatt noen få som er informert
om møtesøk og hjelpetelefonen. Har også i samråd med delegatene lagt ut info om
EDM Vinter 2021.

● Kasserer
Har hatt arrangementer denne perioden og det ligger nå ute 4 norske og 7
utenlandske, de fleste er digitale arrangementer. Har også sendt ut veiledning for
oppsett og videresending av webmail til alle epostadresser tilhørende domenet
nanorge.org.

● Sekretær

Ansvarlig for region og områder. Lagt ut noen forskjellige referater og annet
møtemateriell.

● Tjener # 1
Har ikke gjort noe - mener det var eldre mail enn tre mnd. som skulle slettes - og det
var det ikke noen av.

Saker:

● Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver Forrige måned Denne måned

Arrangementer: Kasserer Sekretær

Områder og region: Sekretær Kasserer

Henvendelser: Nestleder Tjener # 1

Møteliste: Leder Nestleder (vikar - leder)

Slette media: Tjener # 1 Tjener # 1



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

excelarket.
Sist vi sendte inn liste var listen for sept/okt. Vi får avgjøre om vi skal sende
inn liste nå.

■ Vi velger å ikke sende noe enda.

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

● Eventuelt

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”.

Neste webkomitémøte blir onsdag 21.04.2021 kl 19.00.


