
DATO/STED 18.08.21 kl. 19.00 Zoom ID; 844 9068 4851 (passord 1953)
Møteleder Robert
Referent Tom
Innkalte deltakere
Deltakere

Lars, Robert, Tom,  Lars Arne, Dag, Lars A.
Lars, Robert, Tom,  Lars Arne, Dag, Lars A. + to observatører

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. Hva mer kan gjøres for å bringe budskapet bedre?
Vi er nok enige om at vi kunne spredt budskapet på flere måter (kanaler), men er
enige om at mandatet vårt er knyttet til websiden vår.

2. Har vi noen pågående oppgaver vi kan klare å få lukket?
Nei, det er ingen spesielle saker vi kan få lukket.

3. Bruker vi nok tid på service i webkomiteen?
Ja.

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



● Leder
Slettet media og har hatt ferie.

● Nestleder
Har hatt Områder og Region. Vært litt å gjøre (akkurat passe). Fått utført oppgavene
innen tidsfrist.

● Kasserer
Har bistått Tjener # 2 ved behov. Endret litt her og der på nettsiden. Kontaktet og
purret support ang. ytterligere endringer (se sak).

● Sekretær
Ingen oppgaver denne måneden.

● Tjener # 1
Har hatt arrangementer - lite å gjøre, men lagt ut et par tre som kom på mail og et fra
område øst om læredag 2021.

● Tjener # 2
Møtelister og endringer som har vært ca. 10 stk. endringer. 2-3 generelle
henvendelser.

Saker:

● Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver Forrige måned Denne måned

Arrangementer: Tjener #1 Nestleder

Områder og region: Nestleder Tjener # 2 / Kasserer

Henvendelser: Tjener # 2 / Kasserer Sekretær

Møteliste: Tjener # 2 / Kasserer Tjener #1/Leder

Slette media: Leder Tjener # 2 / Kasserer

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

excelarket. Leder sender inn oppdatering til WSO.



● Utvikling av hjemmesida
Vi har fulgt opp innspill med forslag til endringer på hjemmeside fra OØSK. På
forrige møte ble det enighet om følgende:

○ Kasserer har sendt mail til support om hva som er mulig. Om alle ønsker
er mulig må vi komme tilbake til.

○ Det er 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 15.09.2021 kl 19.00.


