DATO/STED
Møteleder
Referent
Innkalte deltakere
Deltakere

21.07.21 kl. 19.00 Zoom ID; 844 9068 4851 (passord 1953)
Robert
Lars Arne
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. Godkjent.

●

Lese 12 konsepter for service og en visjon for NA service. Lest.

●

Tre spørsmål fra selvransakelsen.

1. Er vi flinke til å følge opp og hjelpe hverandre i komiteen?
Ja, enstemmig.
2. Hvor enhetlig svarer vi på henvendelser?
Ja, vi har alle lang erfaring fra service og svare iht. NA-måten.
3. Hvor godt utvikler vi oss i takt med den generelle web-utviklingen?
Utvikler oss så godt vi kan ut fra de forutsetningene vi har. Vi forsøker etter beste evne
å følge opp de innspill som kommer. Forsøker å gjøre det så enkelt som mulig.

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

Leder
Har hatt møteliste, sånn passe å gjøre. Fin service. Takknemlig.

●

Nestleder
Har hatt generelle henvendelser. Vært litt å gjøre (akkurat passe). Kasserer har steppet
inn når jeg ikke har vært tilgjengelig på nett.

●

Kasserer
Ingen arrangementer denne perioden. Har sendt henvendelse til support om
endringer av hjemmesiden (se sak). Hatt info om Webkomiteen med Tjener # 2.

●

Sekretær

●

Tjener # 1
Har lagt ut noen dagsordner og referater - ikke så mye å gjøre :-) Fikk en utfordring
med oppdatering av retningslinjer for naoøsk. Har ikke fullversjon av pdf - men ser
mailene ang dette er borte - så kanskje noen andre har tatt seg av det?

●

Tjener # 2
Saker:

●

●

Arbeidsoppgaver:
Arbeidsoppgaver

Forrige måned

Denne måned

Arrangementer:

Kasserer

Tjener #1

Områder og region:

Tjener #1

Nestleder

Henvendelser:

Nestleder

Tjener # 2 / Kasserer

Møteliste:

Leder

Tjener # 2 / Kasserer

Slette media:

Sekretær

Leder

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

●

Utvikling av hjemmesida

Innspill med forslag til endringer på hjemmeside fra OØSK:
-Det hadde vært lettere å finne frem hvis det var én meny, ikke to på
mobilsiden. Og det burde stått «Meny» i stedet for strekene. Dette poenget ble
formidlet av flere grupper.
-Det ønskes en direktelink til innledningskortene på forsiden, eller i
hovedmenyen. Man ønsker også at disse ligger i riktig rekkefølge i
nedlastingsfilen.
-Direktelink til litteratur fra forsiden eller hovedmeny.
-En link med teksten «Har du et ønske om å slutte å bruke rusmidler?» på
forsiden, hvor man sendes til en side med grunnleggende info om
NA-programmet når man trykker på den.
-Det er ønske om en chatfunksjon.
Kasserer har sendt mail til support om hva som er mulig. Foreløpig ikke
fått svar. Om alle ønsker er mulig må vi komme tilbake til.
Har allerede ordnet med rekkefølgen på innledningskortene.
Direkte-link til litteratur (webshop) lar seg gjøre, men vi må rydde litt på
forsiden før det skjer. Enig om å justere som kasserer beskriver.
●

Eventuelt
○ Ingen saker

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”.
Neste webkomitémøte blir onsdag 18.08.2021 kl 19.00.

