DATO/STED
Møteleder
Referent
Innkalte deltakere
Deltakere

15.12..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 (på valg i region
11.feb, Robert nominert i
webkomiteen på møte den
15. des.)

Nestleder

15.01.20

2 år

På valg

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 jobber i disse dager med å oppdatere nettsidene våre, slik at de er mer optimalisert
i forhold til Google søk og relevans.
2. Har vi noen pågående oppgaver vi kan klare å få lukket?
Nei, vi har ingen åpne saker.
3. Bruker vi nok tid på service i webkomiteen?
Ja, vi benytter tilstrekkelig tid for å løse våre oppgaver på en god måte.

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

Leder
Har hatt møteliste, litt å gjøre. Hadde trodd det skulle være mere etter nye
restriksjoner.

●

Nestleder
Har ikke hatt noen oppgaver denne perioden, så ingenting å rapportere.

●

Kasserer
Har vært i kontakt med support i forhold til optimalisering av nettsiden.

●

Sekretær
Generelle henvendelser, som det har vært noen få av.

●

Tjener # 1
Har tatt det jeg har sett fra områder og regionen, men synes det har vært lite å gjøre

●

Tjener # 2
Vært noen få arrangementer, lite å gjøre

Saker:
●

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver:

Forrige måned:

Denne måned:

Arrangementer:

Tjener #2

Tjener #1

Områder og region

Tjener #1

Tjener #2

Henvendelser:

Sekretær

Tjener #3

Møteliste:

Leder

Kasserer

Slette Media

Kasserer

Leder

● Oppdatering møtelister til app/WSO
○ Se referat fra møte januar 2020 for info om hvordan markere endringer
i excelarket.
Hva er status på møtelisten?
○ Oppdateringer ble gjort for ca. 1 mnd. siden, men den er foreløpig ikke
sendt til WSO. Kasserer sender den nå over til WSO.

●

Utvikling av hjemmesida
Vi jobber med søkeoptimalisering, se egen sak under.

● Hvordan nå ut til flere på web og sosiale media?
Vi konkluderte med at det ville bli alt for kostbart å “kjøpe” et sett antall ord,
slik at vi kommer høyt opp i Google søk, så vi ble enige om å optimalisere vår
egen side. Vi måtte først komme opp med en liste over søkeord, så kunne
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.
Hva er status i saken? Vi har hatt dialog og håper vi får utført denne
oppgaven innen nyttår.
●

Eventuelt
○ Leder tar en periode til, hvordan gjør vi det ? Leder ble nominert av
Webkomiteen til ledervervet som er på valg i regionen i februar.

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”.
Neste webkomitémøte blir onsdag 19.01.2022 kl 19.00.

