
 DATO/STED  18.05.22   kl.   19.00   Zoom   ID;   844   9068   4851   (passord   1953) 
 Møteleder  Robert 
 Referent  . 

 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.  Hvordan   er   atmosfæren   på   Komitemøtene? 
 Atmosfæren   er   god   og   alle   blir   hørt 

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

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



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

 ●  Leder 
 Ingen   spesielle   oppgaver   men   har   fulgt   med 

 ●  Nestleder 
 REgion   og   områder   og   stort   sett   gjort   det   han   skulle 

 ●  Kasserer 
 Har   lagt   ut   noen   arrangementer   denne   perioden   og   snakket   med   support. 

 ●  Sekretær 
 Har   hatt   møtelister   og   stort   sett   gjort   det   jeg   skulle 

 ●  Tjener   #   1 
 Ansvarlig   for   “slette   media”,   utført   oppgaven. 

 ●  Tjener   #2 
 Ansvarllíg   for   å   besvare   generelle   henvendelser,   og   har   hatt   noen   i   løpet   av   perioden. 

 Saker: 

 ●  Arbeidsoppgaver: 

 Arbeidsoppgaver:  Forrige   måned:  Denne   måned: 

 Arrangementer:  Kasserer  Tjener   1 

 Områder   og   region  Nestleder  Sekretær 

 Henvendelser:  Tjener   #2  Kasserer 

 Møteliste:  Sekretær  Leder/nestleder 

 Slette   Media  Tjener   #1  Tjener   2 

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

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



 [x]   Forbedring   av   ca   100   URL   adresser.   Dette   gjaldt   spesielt   møter,   men   også 
 enkelte   sider.   Adresser   er   ryddet   opp   i   og   nøkkelord   er   forbedre. 

 [x]   Komprimering   av   innhold   for   raskere   innlasting. 

 [x]   Opprydding   av   sider   som   har   feil   i   seg.   Ca   10   sider. 

 Disse   endringene   i   seg   selv   har   gitt   små   forbedringer   -   den   største   endringen 
 var   "12-trinnsprogram"   som   gikk   fra   43   plass   til   21.   De   andre   nøkkelordene 
 har   gitt   minimale   endringer,   så   det   er   noe   vi   må   jobbe   med   videre. 

 Så   det   vi   må   fokusere   på   videre   er: 

 [   ]   Forbedring   av   tilbakekoblinger   til   NFUK   nettsiden   generelt. 

 [   ]   Lavt   innhold   av   tekst   og   nøkkelord   på   ca   100   sider. 

 [   ]   Forbedre   på   innholdet,   nøkkelord   på   hovedsidene.   Dette   gjelder   i   hovedsak 
 på   de   sidene   som   fronter   de   10   nøkkelordene   som   har   lav   rangering   pr.   nå. 

 Det   er   i   hovedsak   de   7   nøkkelord   som   vist   nedenfor   vi   må   jobbe   mer   målrettet 
 mot   å   få   de   oppover. 

 -   avhengighet 

 -   rusavhengig 

 -   rusmisbruk 

 -   rusmisbruker 

 -   rusproblem 

 -   selvhjelpsgrupper 

 -   slutte   med   rus 

 Konklusjonen   er   som   nevnt   forrige   gang.   Optimalisering   er   ikke   gjort   på   1-2-3, 
 dette   tar   tid.   Spesielt   når   vi   må   gjøre   forbedringer   på   så   mange   eksisterende 
 sider   først,   så   tar   det   også   tid   for   å   få   Google   til   å   se   "annerledes"   på   disse   igjen. 
 Men   når   det   er   sagt   har   som   mål   at   vi   er   godt   på   vei   med   disse   innen   2-3   uker 
 fra   nå. 



 ●  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. 

 Pc   innkjøp   og   sak   kan   lukkes 

 ●  Rapport   til   Regionmøte   juni   2022 
 Gjennomgang   av   fremlagte   rapport. 

 ●  Eventuelt 
 ○ 

 Avslutte   med   sinnsrobønnen   “gjør   service,   det   virker”. 

 Neste   webkomitémøte   blir   onsdag   15.06.2022   kl   19.00. 


