
 

 
 

 

 
DATO/STED 20.04.22 kl. 19.00 Zoom ID; 844 9068 4851 (passord 1953) 
Møteleder Robert 
Referent Lars Arne. 

Innkalte deltakere               
Deltakere 

 
Lars, Robert, Tom,  Lars Arne, Dag, Lars A. 
Lars, Robert, Tom,  Lars Arne, Dag 
 

 

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. Hva mer kan gjøres for å bringe budskapet bedre? 
En gjennomgang av analysen fra vår hjemmeside vil gi oss pekepinne på steder vi kan 
sette inn støtet. 
 

2. Har vi noen pågående oppgaver vi kan klare å få lukket? 
Ingen spesifikke oppgaver.  
 

3. Bruker vi nok tid på service i webkomiteen? 
Ja vi bruker bra med tid. Får oppgavene gjort innenfor tidsfrister. 
 
 
 

 



 

 
 

 

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

● Leder 
Har hatt møtelister, litt å gjøre. 
 

● Nestleder 
Har ikke gjort noe. 

● Kasserer 
Har hatt områder og regionen denne perioden. Bedt om en oppdatering fra support 
ift. optimalisering av hjemmesiden. 
 

● Sekretær 
 

● Tjener # 1 
Ansvarlig for arrangementer, lagt ut et par tre saker. 

● Tjener #2                                                                                                                                    
Ansvarlig for generelle henvendelser. Det har vært noen få, men viktige henvendelser 
denne måneden. 
 

 

Saker: 

● Arbeidsoppgaver: 
 

Arbeidsoppgaver: Forrige måned: Denne måned: 

Arrangementer: Tjener #1 Kasserer 

Områder og region Kasserer Nestleder 

Henvendelser: Tjener #2 Tjener #2 

Møteliste: Leder Sekretær 

Slette Media Nestleder Tjener #1 

 

 

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



 

 
 

 

 
Status? Leder går gjennom møtelisten opp mot nettmøter og sjekker om det er 
greit. 
 

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

Kan vi lukke saken? Venter på svar fra siste henvendelse. 
 
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. “Ugla” 
er kjøpt inn, vil bli overlevert Regionen på møtet i juni. 

Status på pc?: 
Har ikke kjøpt pc ennå men den er på plass innen neste møte. Regionens 
projektor blir overlevert RKM for OØSK. 

● Eventuelt 
○ Statistikk fra Google Analytics (Tom). Tom gikk gjennom rapporten. 

Hyggelig lesning. 
○ Ta vekk møter eller bare ha det oppført som stengt en periode. 

Markerer møtet som stengt en måned før vi legger det ned (legger det 
til kladd). Lar e-post med beskjed om stenging ligg som “flagget” inntil 
det blir lagt til kladd. 

 

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”.  

Neste webkomitémøte blir onsdag 15.05.2022 kl 19.00. 


