
DATO/STED 16.02.22 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 12.02.22 2 år Robert

Nestleder 19.01.22 2 år Dag

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?
Nyeste medlem synes det er tiltrekkende. Men vi er også enige om at vi er litt lite
synlige for nye.

2. Følger vi de tolv tradisjoner og de tolv konsepter for NA service i våre
beslutningsprosesser?
Ja det gjør vi.

3. Bruker vi NA´s midler på en fornuftig måte?
Ja, det gjør vi.



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

● Leder
Har hatt møtelister, noen info endringer bare.

● Kasserer
Har hatt generelle henvendelser denne perioden, noe det kun har vært få av. Sendt
henvendelse til support med forespørsel om en oppdatering på optimalisering av
hjemmesiden.

● Sekretær
Hatt sletting av e-post og filer i media-biblioteket.

● NESTLEDER
Område og region, litt forskjellig som er lagt ut.

● Tjener # 1
Ingen oppgaver denne perioden..

● Tjener #2
Har hatt “Arrangement” denne perioden. Kun to arrangement meldt inn.

Saker:

● Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver: Forrige måned: Denne måned:

Arrangementer: Tjener #3 Nestleder

Områder og region Tjener #1 Tjener #2

Henvendelser: Kasserer Sekretær

Møteliste: Leder Tjener #1

Slette Media Sekretær Kasserer

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



Status? Få endringer denne perioden.

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

Det er gjort mye god jobb av innleid konsulent, og endringene som er foretatt
vil ta litt tid, før vi vet det endelige “resultatet”. Det foreligger en epost fra
konsulenten som sier hva han har gjort så langt.

● Rapport fra Regionmøte 12.02.22
Leder og nestleder deltok på møtet. Leder ga oss informasjon fra møtet

● Innkjøp av audio/videoutstyr til Regionen.
Det ble vedtatt på siste Regionmøte å gå til innkjøp av audio/videoutstyr samt
pc. Det ble vedtatt å kjøpe inn Owl Labs Meeting Owl Pro 360 samt PC. Det ble ikke
satt noen øvre ramme, men antydet ca. 20.000,-. Webkomiteen fikk oppdraget.

● Eventuelt
- Flyer fra underkomiteer/områdekomiteer under “Arrangementer”.

Innafor eller ikke?

Ja vi synes det er en god ide, slik at medlemmer legger merke til behovet
for flere frivillige.

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”.

Neste webkomitémøte blir onsdag 16.03.2022 kl 19.00.


