
DATO/STED 15.06.22 kl. 19.00 Zoom ID; 844 9068 4851 (passord 1953)
Møteleder Robert
Referent Sekretær

Innkalte deltakere
Deltakere

Lars, Robert, Tom,  Lars Arne, Dag, Lars A.
Lars, Robert, Tom,  Lars Arne, Anja, 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 webkomiteen tiltrekkende for nye medlemmer?
Vet ikke om vi er tiltrekkende, er få nye medlemmer. Vi bør kanskje dele mer om
tjeneste i webkomiteen.

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 sammen med Dag, litt å gjøre.
Vært på regionsmøte.

● Nestleder
Har hatt møtelister denne perioden sammen med leder

● Kasserer
Besvart noen generelle henvendelser denne perioden.

● Sekretær
Ansvarlig for Områder og Region, mange henvendelser denne måneden

● Tjener # 1
Ansvarlig for “Arrangement”, lagt ut 2 arrangement, begge innenfor frist. I tillegg
klargjort Region-pc med nødvendige program/apper og både pc og “ugla” er
overlevert administrativ komite på Regionmøtet.

● Tjener #2
Slette media, jobben er ikke utført!

Saker:

● Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver: Forrige måned: Denne måned:

Arrangementer: Tjener 1 Tjener 2

Områder og region Sekretær Tjener 1

Henvendelser: Kasserer Kasserer

Møteliste: Leder/nestleder Leder/nestleder

Slette Media Tjener 2 Kasserer

● Oppdatering møtelister til app/WSO
Se referat fra møte januar 2020 for info om hvordan markere endringer i
excelarket.
Status, sendt men ikke fått den i retur.



● Utvikling av hjemmesida
Viser til referat fra forrige møte for detaljer i arbeidet så langt.
Status, kan vi lukke saken?
Dette er et kontinuerlig arbeid og må gå over tid for å se resultater.
Vi sender en forespørsel om hvor langt de har kommet og når de tror de er
ferdige.

● Rapport fra Regionmøte juni 2022
Leder rapporterer muntlig fra møtet, for detaljer se referat på Regionens
service-side.

● Eventuelt
○ Tjener 1 informerer om ny mappe på mailkontoen vår; “PC NA Norge”.

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”.

Neste webkomitémøte blir onsdag 20.07.2022 kl 19.00.


