Referat fra fysisk IU den 21-22 sept. 2019
1. valg af referent: Michael
2. Ordstyrer: ingen
3. Nyt fra Områderne: Nordjylland er ikke til sted/ Kbh. er ikke repræsenteret /syddanmark er ikke
repræsenteret /Midtjylland har en ny webmaster suppleant (ikke tilstede i dag) der var ønsker om
at koderne blev fjernet fra fanen medlemmer, som nu er fjernet / SoV havde også et ønske om
fjernelse af kode på medlem siderne.
4. Kasserer rapport. Se bilag.
5. valg af IU formand Suppleant: udsætter til næste gang
6. Nye tiltag på hjemmesiden
a. Vi vil forslå at vi nedlægger domænerne
1. bareforidag.dk
2. howandwhy.dk
3. nakbh.dk
4. nakonvent.dk
5. namidtjylland.dk
6. nanordjylland.dk
7. naservice.dk
8. nasov.dk
9. naspeaker.dk
10. nasyddanmark.dk
da de efterhånden er nytteløse og vi mener at vi opnår mere overskuelighed med et domænenavn
www.nadanmark.dk og med tanke på Unity vil det fremme fællesskabsfølelsen med en hjemmeside
uden en masse subdomæner plus at NA sparer ca. 600 kr. året plus den tid der ligger i at oprette
alias’ for hvert domæne …
b. Vi er i gang med at lave nye mailadresser for at vi kan komme væk fra Google.com samt vi ikke
længere vil opleve at når folk forlader en post af en eller anden årsag og har ændret koderne så
vi ikke længere har adgang til de mails der ligger på den pågældende mailserver, da vi vil have
alle liggende på one.com og det er kun IU formand og RSK-formanden der har adgang til at
ændre koder. Alle de nye mailadresser vil fremover ende på @nadanmark.dk
c. Når vi (IU) er tilfredse med siden, så der kun er mere eller mindre vedligeholdelse er planen at
finde et andet tema (Enfold child) som blandt andet er endnu mere mobilvenligt.
d. Flytte Konvent og Camp (Skanderborg) over så den bliver en del af nadanmark.dk
e. Vi har ændret baggrundsfarve da den giver lidt mere ro at se på
f. Lavet videoguides op til betjening af de nye mailadresser
g. Vi arbejder på at få lagt videoer op fra WSC mm.
h. Punkt under RSK til workshops (Mogens)
7. Brainstorm. Teksten er sat sammen, Chenet er valgt til indtaling, Niels filmer og redigerer. Vi skal
finde 3-4 personer som deltager plus os 4 fra IU samt vi har valgt en neutral lokalitet som bliver i
sommerhuset. Vi har taget udgangspunkt i vores sponsorland Sverige hjemmesidevideo.
8. Drejebog: rekvisitter (kaffemaskine, oplæsninger, bræt til nøgleringe, basistekst, bare for i dag).
Der skal være fokus på, kaffemaskine (med lyd) dæmpede stemmer fra mødet og fejring af
cleantime (klappen) spilletid ca. 1 min og 10-15 sek. Vi skal gerne have en tilbagemelding fra de
involverede senest 1 nov. Selve indspilningen vi komme til at foregå i foråret 2020

9.
10.
11.
12.
13.

14.

Mogens/Michael ser efter et nøgle bræt, Michael tager oplæsning/litteratur med.
valg af lokalitet går under punkt 7
Selvransagelse: Vi gør i store træk vores bedste, vi har en god dialog om tingene. Vi vil opfordre
områderne til at lede efter webmaster, der er tale om OSK Kbh. OSK Syddanmark.
Online møder: vi holder ikke faste online møder, men vi kan indkalde til online møde med en uges
varsel, hvis der opstår ting vi skal snakke igennem.
Evt.:
a. Vi laver en workshop på Servicekonference omkring arbejdet bag hjemmesiden (Michael)
Ny dagsorden.
1. valg af referent.
2. valg af ordstyrer.
3. nyt fra områderne
4. kasserer rapporten
5. nominering af betroede tjenere
6. Nye tiltag på hjemmesiden
Opfølgning på div opgaver fra sidst.
7. Hvordan går det i IU.
8. evt.
9. ny dagsorden på næste fysiske møde
10. næste fysiske møde, tid og sted
Ny tid og sted:
Som udgangspunkt satser vi på den 22-23 februar 2020.

