
DATO/STED 16.06.21 kl. 19.00 Zoom ID; 844 9068 4851 (passord 1953)
Møteleder Robert
Referent Kasserer
Innkalte deltakere
Deltakere

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

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?
Er vi litt anonyme? vi mener selv vi gjør en bra tjeneste, og vi synes selv det er litt rart
at ikke flere finner oss tiltrekkende. I tillegg er vi på online møter og alle kan i
prinsippet delta.

2. Følger vi de tolv tradisjoner og de tolv konsepter for NA service i våre
beslutningsprosesser?
Ja det gjør vi. Vi er medlemmer med en god del erfaring med service og følger disse
retningslinjene godt.

3. Bruker vi NA´s midler på en fornuftig måte?
Ja, vi bruker pengene fornuftig! Vi har i prinsippe veldig små reisekostader og fokus på
alle evt. oppdrag for utvikling av hjemmesiden. Flere av de andre regionale komiteen,
benytter også vårt Zoom abonnement.



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

● Leder
Har bare slettet media og litt smått...

● Nestleder
Har hatt områder og Region. Akkurat sånn passe å gjøre. Utført oppgavene innen
tidsfristen.

● Kasserer
Har hatt møtehenvendelser. Masse å gjøre da Norge nå gradvis åpnes opp igjen. Vært i
kontakt med support ang. forespørsel fra gruppe. Besvart noen henvendelser fra
Regioner i utlandet.

● Sekretær
Ansvarlig for generelle henvendelser denne måneden, og har ikke fulgt opp oppgaven
tilfredsstillende… men heldigvis så er det noen som har bidratt litt ekstra, så
avsendere har fått raske og gode svar :-)

● Tjener # 1
Har lagt ut et par arrangement - eller var det bare et? Lite å gjøre på den fronten.

Saker:

● Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver Forrige måned Denne måned

Arrangementer: Tjener #1 Kasserer

Områder og region: Nestleder Tjener #1

Henvendelser: Sekretær Nestleder

Møteliste: Kasserer Leder

Slette media: Leder Sekretær

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

excelarket.



● Utvikling av hjemmesida
Vi har mottatt  følgende forespørsel fra ei gruppe:

På møtelista på nett er det mulig å huke av for "kun nettmøter". Kan det lages en
tilsvarende funksjon for "kun fysiske møter"?
Dvs.at nettmøter ekskluderes fra møtesøkresultatet?

Svar fra support: Med oppsett og testing skulle 1 time være dekkende for den jobben.
Hva gjør vi?

Konklusjon: vi velger å ikke gjøre noe endring pt. Dersom situasjonen endres seg mye
fremover, så tar vi opp saken på nytt.

● Rapport fra Regionmøte 12.06.21
Regionmøte avholdt 12.06.21. Hybridmøte med oppmøte i Kristiansand for de som
hadde mulighet/ønsket det. Leder og Nestleder deltok. Leder rapporterer derfra.

Konklusjon: se eget referat fra regionmøte.

● Slette e-poster i innboksen.
Det kommer av og til e-poster som egentlig ikke er adressert til oss (vi er
kopimottakere) Det er greit at vi får info, men hvem har ansvar for å slette eventuelt
arkivere? Ligger det til “Slette media” oppgaven eller er det et felles ansvar?

Konklusjon: Vi lar epostene ligge der i noe tid så alle får tid til å lese gjennom, før den
som føler for det sletter dem.

● Eventuelt

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”.

Neste webkomitémøte blir onsdag 21.07.2021 kl 19.00.


