DATO/STED
Møteleder
Referent
Innkalte deltakere
Deltakere

17.11..21 kl. 19.00 Zoom ID; 844 9068 4851 (passord 1953)
Robert
Tom
Lars, Robert, Tom, Lars Arne, Dag, Lars A.
Lars, Robert, Tom, 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. Er vi flinke til å følge opp og hjelpe hverandre i komiteen?
Ja vi hjelper hverandre på en god måte.
2. Hvor enhetlig svarer vi på henvendelser?
Vi har gode enhetlige svar.
3. Hvor godt utvikler vi oss i takt med den generelle web-utviklingen?
NA Norge skal ikke ligge i forkant, men vi oppdaterer og påser at informasjonen er
korrekt.

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

Leder
Har undersøkt google abonnement og klikk etc. Ellers litt samarbeid med nestleder.

●

Nestleder
Har hatt oppgaven “Møtelister”. Sendt og fått møtelisten i retur fra WSO. Gått gjennom
den og markert “manglene” med gult. Har også mottatt den “Norske” møtelisten.
Kontrollert opp mot listen fra WSO. Foretatt justeringer slik at disse nå er lik (markert
med gult på WSO alle endringer/tilførsler) Ellers ikke så mange oppdateringer.
Hjulpet leder med å finne alternativer til audio/videoutstyr ifb. med sak til Regionen.

●

Kasserer
Har hatt arrangementer denne perioden, det har vært et par stykker. Kom i skade for å
besvare noen generelle henvendelser da jeg fortsatt trodde jeg hadde denne oppgaven.
Vært i kontakt med support om promotering av hjemmesida vår ved nettsøk.

●

Sekretær
Hatt generelle henvendelser, og har ikke passet vervet spesielt godt denne gangen. Jeg
har en henvendelse, men det kan hende andre har gjort det...

●

Tjener # 1
Slettet e-poster for siste 3 mnd.

●

Tjener # 2
5-6 henvendelser fra Region og Områder
Saker:

●

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver:

Forrige måned:

Denne måned:

Arrangementer:

Kasserer

Tjener #2

Områder og region

Tjener # 2

Tjener #1

Henvendelser:

Sekretær

Sekretær

Møteliste:

Nestleder

Leder

Slette Media

Tjener # 1

Kasserer

● Oppdatering møtelister til app/WSO
○ Se referat fra møte januar 2020 for info om hvordan markere endringer
i excelarket.
Møtelisten for mai-okt. sendt inn på nytt, fått retur og gjennomgått. En
del mangler som nå er merket med gult. Foreslår å sende den inn på
nytt ved utgangen av måneden for å få oppdatert “manglene” mm.
Leder utfører denne oppgaven.
●

Utvikling av hjemmesida
Ingen pågående oppdateringer eller innspill fra våre medlemmer.

● Anskaffelse av audio/video-utstyr til hybrid/nettmøter
Leder og nestleder har sett på saken og legger fremmer et forslag som kan
sendes neste Regionmøte (feb. -22).
○ Blir tatt opp som sak på neste regionmøte. Webkomiteen (Nestleder)
har laget forslag til anskaffelse. Vi sender inn dette som egen sak, for å
sikre at den blir tatt med.
● 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. Likens at
kasserer sender en henvendelse til support og forespør kostnad og mulighet
for optimalisering av egen nettside.
○ Google har veldig kommersielle modeller, og prisen for de ulike
muligheter er både dyre og uforutsigbare.
○ Optimalisere egne sider kan utføres. Vi må først komme opp med en
liste over søkeord, så kan supporten vår benytte et par timer på
analyser, før vi evt kjøper ytterligere tjenester for å utføre
oppdateringer.

Stikkord vi ønsker å optimalisere på egen nettside:
Rusproblem, rusavhengig, selvhjelpsgrupper, slutte med rus,
avhengighet, 12. trinnsprogram, anonyme narkomane, NA, rusmisbruk,
rusmisbruker.
Vi prioriterer å bruke oppad begrenset 10.000,- samlet inkl mva.
●

Eventuelt
○ På WSO sin møteliste brukes “Gruppa” i stedet for NA, f.eks. NA Gjøvik
omtales som “Gjoevik Gruppa”. Kan vi rette henvendelse til WSO om
dette?
■ Vi lar det ligge foreløpig, men sjekker ut med WSO om det er
greit å ha NA i navnet og hvorfor navnene endres på en del
grupper.

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”.
Neste webkomitémøte blir onsdag 15.12.2021 kl 19.00.

