
DATO/STED 19.01.22 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.

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 Dag enstemmig valgt
19/1-22. Han var tydelig på at hybrid/Zoom setninger er en forutsetning for deltakelse.

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?
Vi er enige om at vi har en god tone og har en stor grad av seriøsitet i vårt arbeid.

2. Arbeider vi etter «Prinsipper foran personligheter» eller omvendt?
Ja det gjør vi.

3. Følger betrodde tjenere opp vervene sine?
Ja det gjør vi.



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

● Leder
Har gjort litt, betalt årskontigent for zoom.

● Kasserer
Har besvart en god del møtehenvendelser denne perioden i forbindelse med jul- og
nyttår, sendt oppdatert møteliste til NAWS, betalt noen regninger og sendt
resultat/regnskap for 2021 til kasserer i regionen. Hatt kontakt med support ift
optimalisering av nettsida vår.

● Sekretær
Ingen tjeneste denne perioden.

● Tjener # 1
Arrangementer, lite aktivitet.

● Tjener # 2
Område/region, det har vært en 5-6 henvendelser.

● Tjener #3
Har hatt “Generelle henvendelser” denne perioden. Vært et par henvendelser. Litt
problem med en som ble henvist til NA-telefonen og ikke fikk svar. Løste seg til slutt.
Ellers greit, svart innenfor fristen.

Saker:

● Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver: Forrige måned: Denne måned:

Arrangementer: Tjener #1 Tjener #3

Områder og region Tjener #2 Tjener #1

Henvendelser: Tjener #3 Kasserer



Møteliste: Kasserer Leder

Slette Media Leder Sekretær

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

i excelarket.

Hva er status på møtelisten? Vi (kasserer) har nå oppdatert og
sammenligner at alt stemmer, men vi nærmer oss en riktig oppdatert
liste hos WSO.

● Utvikling av hjemmesida
Vi jobber med søkeoptimalisering. Konsulent er i gang, men vi er ikke helt
ferdige enda.

● Eventuelt
- Rapport til regionen ble godkjent og Leder sender den inn til region.
-
- Utfordring med å nå frem til NA telefonen. Det kan ta litt tid å nå

gjennom, så vi må huske å gjøre oppmerksom på at de må la det ringe
lenge, når vi svarer på epost henvendelser.

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”.

Neste webkomitémøte blir onsdag 16.02.2022 kl 19.00.


