
 

 
 

 

 
DATO/STED 19.05.21 kl. 19.00 Zoom ID; 844 9068 4851 (passord 1953) 
Møteleder Robert 
Referent Kasserer 
Innkalte deltakere               
Deltakere 

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

 

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. Hvordan er atmosfæren på Komitemøtene? 
God!  

2. Arbeider vi etter «Prinsipper foran personligheter» eller omvendt? 
Ja absolutt! 

3. Følger betrodde tjenere opp vervene sine? 
Vi er flinke alle sammen. 

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

● Leder 
Har hatt møteliste, en del å gjøre. Har sammenlignet web og møtelisten fra wso og 
endret forskjellene. 
           



 

 
 

 

● Nestleder 
Har hatt arrangementer. Heldigvis har det vært noen få å legge inn eller oppdatere, 
men føler meg ikke overarbeidet. 
 

● Kasserer 
Har hatt generelle henvendelser denne perioden. Det har kun vært noen få stykker. 
 

● Sekretær 

Slettet via kontrollpanel og e-poster. 

● Tjener # 1 
Har lagt ut noen dagsordener og referater for områder og komiteer. 
 

Saker: 

● Arbeidsoppgaver: 

Arbeidsoppgaver Forrige måned Denne måned 

Arrangementer: Nestleder Tjener #1 

Områder og region:  Tjener # 1 Nestleder 

Henvendelser:  Kasserer Sekretær 

Møteliste:  Leder Kasserer 

Slette media: Sekretær Leder 

 

 

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

excelarket. 
Vi har nå fått tilbake innsendt liste fra WSO. Leder og nestleder har fulgt opp 
oppgavene fra forrige møte. 
 

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



 

 
 

 

● Rapport til Regionmøte 12.06.21 
Nestleder har laget et forslag/utkast til rapport som er delt med resten av komiteen. 
Rapporten ferdigstilles på dette møtet og sendes sekretær i Regionen. 

Den er gjennomlest og godkjent, bra jobba! 
 
 

● Eventuelt 

 

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”.  

Neste webkomitémøte blir onsdag 16.06.2021 kl 19.00. 


