
 

 
 

 

 
DATO/STED 15-09.21 kl. 19.00 Zoom ID; 844 9068 4851 (passord 1953) 
Møteleder Robert 
Referent Lars Arne 
Innkalte deltakere               
Deltakere 

Lars, Robert, Tom,  Lars Arne, Dag, Lars A. 
Lars, Robert, Lars Arne, Dag, Lars A. 

 

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 atmosfære.  
 

2. Arbeider vi etter «Prinsipper foran personligheter» eller omvendt? 
Vi er av den oppfatning at vi jobber etter prinsippene. 
 

3. Følger betrodde tjenere opp vervene sine? 
Ja vi mener absolutt at vi gjør det, vi svarer innenfor tidsfrist og svarer i en kjærlig 
tone på henvendelsene. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

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

● Leder 
Har hatt noen møte endringer. Noen dager support for ett par personer som ikke kom 
inn på mailen sin. 
           

● Nestleder 
Har hatt “Arrangement”. Svært lite å gjøre.  
 

● Kasserer 
Vært i kontakt med support.  
 

● Sekretær 
Noen veldig få henvendelser besvart. 

● Tjener # 1 
Har hatt bare et par møter og rette på 

● Tjener # 2 
8-9 henvendelser fra områder og region 
 
 

Saker: 

● Arbeidsoppgaver: 

Arbeidsoppgaver: Forrige måned: Denne måned: 

Arrangementer: Nestleder Tjener # 1 

Områder og region Tjener # 2 / Kasserer Leder 

Henvendelser: Sekretær Kasserer 

Møteliste: Tjener # 1 / Leder Tjener # 2  

Slette Media Tjener # 2 / Kasserer Nestleder 

 

 

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

excelarket. 
Møtelisten er sendt til WSO, foreløpig ikke fått den tilbake. 
 
 



 

 
 

 

● 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 mulig å erstatte “prikkene” (---) med meny. Spørsmål om vi ønsker 
det?  
Konsensus at vi har dagens ordning med “prikker”. 

○ Det er mulig å legge til chat-funksjon. Imidlertid kreves det daglig 
oppfølging. Bør undersøke om det er mulig å betjene chat-funksjonen på 
mobil-løsning.   
Konsensus på at vi ikke legger til chat-funksjon. 
 

● Rapport Regionmøte 09.10.21 
Forslag til rapport utsendt. Rapporten videresendt til Regionen. 

 

● Eventuelt 
○ Anskaffelse av utstyr til hydrid regions møtene. 

Avventer til Region-møtet er avholdt før vi tar stilling og sender sak til 
Regionen. 

 

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”.  

Neste webkomitémøte blir onsdag 20.10.2021 kl 19.00. 


