
DATO/STED 16.03.22 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 WEBKOMITÉE

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 16.03.22 2 år Lars A

● 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, det er vi.

2. Hvor enhetlig svarer vi på henvendelser?
Vi mener at vi gjør dette på en god måte.

3. Hvor godt utvikler vi oss i takt med den generelle web-utviklingen?
Vi legger nok ikke så langt fremme når det gjelder videreutvikling og ny teknologi,
men vår nettside mener vi er god til vårt formål.
Vi sjekker ut Google Analytics for å se hvor mye trafikk som er på sidene våre.



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

● Leder
Ikke hatt noen oppgaver denne måneden.

● Kasserer
Vært i kontakt med support om manglende video på forsida vår og status på
optimalisering. Betalt faktura (3.500,-) for oppdatering/support av hjemmesida mai -
des. 2022.

● Sekretær
Minimalt med henvendelser som jeg hadde ansvar for i denne perioden.

● Nestleder
Ansvarlig for arrangementer, lagt ut et par tre saker.

● Tjener # 1
Har hatt møtelister denne måneden, og det har vært 6 henvendelser.

● Tjener #2
Har hatt “Områder og Region” denne måneden. Publisert dagsorden og referat for
område-komiteer og regionen. Alle henvendelser besvart innen frist.

Saker:

● Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver: Forrige måned: Denne måned:

Arrangementer: Nestleder Tjener #1

Områder og region Tjener #2 Kasserer

Henvendelser: Sekretær Tjener #2

Møteliste: Tjener #1 Leder

Slette Media Kasserer Nestleder



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

Status? Leder  sender inn en oppdatering, da det er en del endringer.

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

Kan vi lukke saken? Support jobber fortsatt med saken, så vi lar det stå åpen
litt til.

● 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.

Status: “Ugla” er kjøpt inn, vil bli overlevert Regionen på møtet i juni.

● Eventuelt

Diskutere Office pakke for free……

Vi er enige om at dette ikke er vårt ansvar, og vi har heller ikke behov for
endringer.

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”.

Neste webkomitémøte blir onsdag 20.04.2022 kl 19.00.


