DATO/STED
Møteleder
Referent
Innkalte deltakere
Deltakere

20.07.22 kl. 19.00 Zoom ID; 844 9068 4851 (passord 1953)
Dag
Lars Arne
Lars, Robert, Tom, Lars Arne, Dag, Lars A. Anja
Dag, Lars, Lars Arne

REFERAT WEBKOMITÉE
VALG:
VERV

Valgt inn

Varighet

Navn

Leder

12.02.22

2 år

Robert

Kasserer

20.01.21

2 år

Lars

Nestleder
Sekretær

19.01.22

16.03.22

2 år

2 år

Dag

Lars A

● Godkjenning av innkalling. Godkjent

● Lese 12 konsepter for service og en visjon for NA service. Lest

● Tre spørsmål fra selvransakelsen.

1. Hvordan er atmosfæren på Komitemøtene?
Den er veldig bra.

2. Arbeider vi etter «Prinsipper foran personligheter» eller omvendt?
Vi arbeider ut fra prinsipper forran personligheter.
3. Følger betrodde tjenere opp vervene sine?
Ja, oppgavene gjøres innen frist. Deltar på Regionsmøtene.

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

● Nestleder
Har hatt litt å gjøre med møtelister - sendt liste til WSO - men ikke fått svar derfra
enda. En del møter som har sommerstengt i juli - de ligger med rødt flagg i innboksen
til webmaster og må rettes opp ifølge tider i de forskjellige mail.
Tror de fleste henvendelsene ble besvart og oppgavene utført i henhold til tidsfrist.

● Kasserer
Har besvart noen generelle henvendelser denne perioden. Vært i kontakt med support
om optimalisering av hjemmesida.
● Sekretær

● Tjener # 1
Ansvarlig for “Områder og Region”. Få henvendelser, utført oppgavene innenfor frist.
● Tjener #2
Saker:
● Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver:

Forrige måned:

Denne måned:

Arrangementer:

Tjener 2

Sekretær

Henvendelser:

Kasserer

Tjener 1

Områder og region
Møteliste:

Slette Media

Tjener 1

Leder/nestleder
Kasserer

Kasserer

Nestleder / Tjener #3
Tjener 2

● Oppdatering møtelister til app/WSO
Se referat fra møte januar 2020 for info om hvordan markere endringer i
excelarket.
Status? Sendt inn endringer, venter på svar.
● Utvikling av hjemmesida

Viser til referat fra forrige møte for detaljer i arbeidet så langt.
Status, kan vi lukke saken?

Rapport fra support:

Vi er for tiden på ferie, men sender her en oppdatering på søkemotorarbeidet
for NA Norge.

Arbeidet har tatt noe lenger tid enn først antatt, mye grunnet tekniske
endringer på nettsiden og venting for re-indeksering en rekke ganger.
Ettersom søkemotor optimalisering også tar tid før man ser resultater har vi
latt prosjektet ligge en stund for å se hvordan ting endrer seg i Google.
Det som gjenstår er å strategisk strukturere artikler rundt de nøkkelordene
dere ønsker å rangeres på, og slik jeg har notert fra tidligere så er det disse:

"anonyme narkomane", "na", "12. trinnsprogram", "avhengighet",
"rusproblem", "rusavhengig", "rusmisbruk", "rusmisbruker.",
"selvhjelpsgrupper", "slutte med rus".

De 2 første "anonyme narkomane" og "na" rangeres stabilt på 1. og 2. posisjon
på Google. De andre er varierende, og er de vi må jobbe med videre.
●
●
●
●
●
●

Pr. nå har dere følgende nøkkelord rangert mot følgende sider:

anonyme narkomane: https://nanorge.org/
na: https://nanorge.org/
12. trinnsprogram: https://nanorge.org/for-profesjonelle-2/
avhengighet: https://nanorge.org/notat-om-avhengighet/
rusproblem: https://nanorge.org/har-du-et-rusproblem/
rusavhengig: https://nanorge.org/wp/wp-content/uploads/2012/10/ip7.pdf
De andre nøkkelordene "rusmisbruk", "rusmisbruker.", "selvhjelpsgrupper",
"slutte med rus" har ingen sider rangert.

Som dere ser, eksempelvis "rusavhengighet", så er denne rangert mot en PDF,
og eksempelvis "12. trinnsprogram" er rangert mot siden
https://nanorge.org/for-profesjonelle-2/ (som egentlig ikke omhandler så
mye om 12. trinnsprogram).
Så det vi foreslår vi bruker de resterende timene på er som følger;

1. Lage en "hovedside" som omhandler nøkkelordet "avhengighet". Enten bruker
vi eksisterende https://nanorge.org/notat-om-avhengighet/ , eller så lager vi
en ny side.

2. Videre lage sider som omhandler rusproblematikken, som fokuserer på
nøkkelordene "rusproblem", "rusavhengig", "rusavhengighet", "rusmisbruk" og
"rusmisbruker". Foreslår vi lager flere sider der hvor besøkende kan klikke seg
litt dypere inn i temaet. Dette er noe Google setter "pris" på ved å rangere

bedre hvis de ser at folk liker hva dere presenterer (ved å bli værende på
nettsiden).

Eksempelvis hvis noen søker på "avhengighet" så kommer de inne på siden
som omhandler avhengighet. Denne siden forteller i hovedsak om avhengighet,
men forgrener seg videre inn på de andre områdene innenfor
rusproblematikk. Så en besøkende kan da klikke seg videre for å lese mer i
dybden på f.eks. "rusproblemer" og "rusmisbruk". Dette gir inntrykk av en side
med dypere innhold enn å prøve å rangere på en enkelt side.
Vi fortsetter med dette når vi er tilbake fra ferie den 1. august (mulig noe før
hvis jeg rekker det). Sender da beskjed for hva dere må bidra med når det
gjelder skriving av innhold på disse sidene. Vi bidrar så videre med å
strukturere og finjusteringer med tanke på optimaliseringen for søkemotor.
Ønsker dere en fortsatt god sommer!
Tar rapporten til etterretning.

● Utvidelse av Regionsmøte i februar
Det ble tidligere vedtatt at regionmøtet i februar skulle være reint online-møte.
Det er nå kommet forslag om å utvide det til hybridmøte. Saken ble behandlet i
forrige regionmøte, men det ble ikke konsensus og gikk dermed videre til neste
møte.
Skal vi ha noen mening om saken?
Webkomiteen mener det er unødvendig pengebruk og saken virker som
den er lite gjennomtenkt i forbindelse med vedtak som ble gjort om å
spare penger.
● Eventuelt

○

Avslutte med sinnsrobønnen “gjør service, det virker”.
Neste webkomitémøte blir onsdag 17.08.2022 kl 19.00.

