Referat
Internetudvalg

Der er begyndt at komme gang i internet udvalg efter formand har trukket sig og vi har
holdt tre møder online om hvad der skal ske. Vi har snakket om hvad der er vigtigt at vi får
gang i og at der skal gang i udvikling på nogle ting på hjemmesiden. Da der ingen formand
er lige nu så er der ikke noget uddybende i denne rapport. Vi vil gerne have forslag og idéer
fra jer og kan sendes til iu.formand@nadanmark.dk
Tilstede: Mogens – Andy – Gert – Jesper
Gert har udtrykt at han har det svært med IU møder online, så kommer gerne med igen når
vi mødes fysisk igen.

Hvad har vi arbejdet med:
• Vi har kigget på vores mødeliste både på nadanmark.dk og mødelister på print og det
kører som det skal lige nu og mødelister til print ligger nederst på siden under møder.
• Vi har lavet forslag til mødeliste som kan opdatere automatisk via bmlt database og
har dem med til RSK. Samt et forslag til ny billede til mødeliste til print. Vi vil gerne
have feedback om noget skal ændres. Det skal tage med ud i områderne da der ikke
er enighed om fælles udseende.
• Det er op til hvert område om de beslutter om de vil have landsdækkende online
møder på mødeliste til print. Svar kan sendes til iu.formand@nadanmark.dk

• De forskellige områder må gerne tage med hjem om at de mails der står under
kontakt på https://www.nadanmark.dk/kontakt-os/ og at de bliver brugt eller svaret.
Ellers skal de fjernes. Der skal skrives til iu.formand@nadanmark.dk
• Basis tekst lydbog er kommet på hjemmesiden og der er tilføjet et mobilepay
nummer fra Midtjylland og de vil gerne vide hvor tit de skal overføre pengene?
• Der er lavet en ny undergruppe på hjemmesiden der hedder litteratur under
medlemmer, da det var svært at finde pamfletter, print selv pamfletter og andet
litteratur.

Hvad er vi i gang med:
• Der laves forslag til ny forside på nadanmark.dk som skal tages med til RSK til
november.
• Arbejdes videre med de automatiske mødelister til print.
• Dele kalender op så det er nemmere at adskille service relateret og events.
• Der skal laves vejlednings videoer om de forskellige ting på hjemmesiden. Så det er
nemmere at overtage og hvis der opstår problemer med hjemmeside.

Økonomi:
• Da der ingen formand er så er der blevet brugt ou kort til betaling på de forskellige
programmer og hjemmeside. Ellers var siden blevet lukket. Så der rådes til at når der
kommer en ny formand at der laves nyt kort så IU kan få deres eget regnskab.

Nadanmark mobil APP:
• Der er stadig stilstand i den og der skal hjælp til at færdiggøre den, så der må gerne
høres om der er nogle der kender nogen med erfaring indenfor softwareudvikling.
Eller vi skal høre en fra Irland som har udviklet den om hjælp til færdiggørelse af app.
Ellers er den på standby.

Andet:
• Jesper ville gerne have været med til dette RSK-møde, men kunne ikke pga. arbejde
da han gerne vil stille op til IU formand og han kommer med til november.

Rapport skrevet af internetudvalget.

