
 

 
 

 

 
DATO/STED 20.10.21 kl. 19.00 Zoom ID; 844 9068 4851 (passord 1953) 
Møteleder Robert 
Referent  
Innkalte deltakere               
Deltakere 

Lars, Robert, Tom,  Lars Arne, Dag, Lars A. 
Robert, Tom, Lars Arne, Lars, 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. Er webkomiteen tiltrekkende for nye medlemmer? 
Ja, det er god stemning og stabile medlemmer med mye erfaring. 
 

2. Følger vi de tolv tradisjoner og de tolv konsepter for NA service i våre 
beslutningsprosesser? 
Vi mener selv at vi følger både tradisjoner og konsepter godt. 
 

3. Bruker vi NA´s midler på en fornuftig måte? 
Vi bruker kun midler på helt nødvendige ting, og søker alltid billigste løsning.  

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



 

 
 

 

● Leder 
Har hatt område og region, en del å gjøre.   
         

● Nestleder 
Har hatt oppgaven “Slette media”. Oppgavene utført! 
 

● Kasserer 
Det har vært brukbart med generelle henvendelser denne perioden:-) 
 

● Sekretær 
Ikke hatt noe verv denne perioden. 
 

● Tjener # 1 
Et arrangement lagt ut. 
 

● Tjener # 2 
Rundt 10 oppdateringer i møtelisten 
 
 
 

Saker: 

● Arbeidsoppgaver: 

 

Arbeidsoppgaver: Forrige måned: Denne måned: 

Arrangementer: Tjener # 1 Kasserer 

Områder og region Leder Tjener # 2  

Henvendelser: Kasserer Sekretær 

Møteliste: Tjener # 2  Nestleder 

Slette Media Nestleder Tjener # 1 

 

 

 

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

excelarket. 
Hva er status? Lars Arne, sender en forespørsel  til WSO 



 

 
 

 

 
 

● Utvikling av hjemmesida 
Vi har fulgt opp innspill med forslag til endringer på hjemmeside fra OØSK. Føler 
vi har fulgt de innspill som var mulig å gjennomføre.   
Kan saken avsluttes? Ja, vi avslutter saken 

 

● Rapport Regionmøte 09.10.21 
Leder rapporterer fra Regionmøtet. 
 

● Anskaffelse av audio/video-utstyr til hybrid/nettmøter 
Dette ble ikke diskutert på Regionmøtet, men dagens ordning er ikke optimal.  

Vi diskuterte saken og ble enig om å legge frem et forslag til investering og 
lager noen argumenter for og imot å bruke disse pengene. Leder og nestleder 
forberede dette til neste regionmøte. 
 

● Hvordan nå ut til flere på web og sosiale media? 
Det ble besluttet å utarbeide en sak hvor vi sammen med ONSK og 
telefonkomiteen ser på muligheten til å promotere NA på en bedre måte på 
web og sosiale media. 
 

Vi diskuterte saken, og ble enige om at leder sjekker ut med Google hva det 
koster med et sett antall ord, slik at vi kommer høyt opp i Google søk.  

Kasserer sender en henvendelse til support og forespør kostnad og mulighet 
for optimalisering av egen nettside. 
 

● Hvordan øke tjenestevilligheten i NA? 
Under eventuelt på Regionmøte var situasjonen rundt service/tjenestevillighet 
tema.  
Er det noe vi i Webkomiteen kan bidra med? Vi kommer ikke på noe 
konkret, utover at vi etter beste evne holder nettsidene våre mest mulig 
attraktive. 

 

 

● Eventuelt 

 

 



 

 
 

 

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”.  

Neste webkomitémøte blir onsdag 17.11..2021 kl 19.00. 


