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Protokoll Riksmöte 18 september 2022 

Plats: Hjorthagens gård, Skogsvaktargatan 11, 115 42 Stockholm  

Tid: 10.00 – 15.00 

 

1. Mötet öppnas  

Martin hälsar alla välkomna och förklarar Riksmötet öppnat. 

 

2. Val av tjänare för mötet  

Ordförande: Martin  

Sekreterare: Henrik 

Justerare: Kristin 

Time keeper: Maj 

Spiritual reminder: Kerstin  

 

3. Kort presentationsrunda av alla närvarande  

Alla presenterar sig med förnamn och berättar vilken stad och grupp man representerar samt 

eventuell servicepost.  

Antal närvarande: 13 

Antal röstberättigade: 7 (endast de som är utsedda från sin grupp, vanligen gruppens GSR, är 

röstberättigade)  

● Thomas, GSR Hjorthagsgruppen 

● Henrik, GSR Distansgruppen 

● Johan, GSR Videogruppen 

● Kim, GSR Göteborgsgruppen 

● Kristin, GSR Morgongruppen 

● Kerstin, GSR Anorexiagruppen Måndagar 

● Uwe, GSR Nackagruppen 

 

4. Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställs. 

 

5. Anmälan av övriga frågor (behandlas under punkt 11)  

● Ange tid för service på post, vid presentation av tjänare 

● Statusuppdatering för hemsidan, ekonomi samt erfarenhet kring funktionalitet och drift 
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● Utskick från Riksgruppen – kommunikation till grupperna 

 

6. Senaste mötesprotokoll Protokoll från 27 mars 2022 läses upp  

Protokollet lästes upp och godkändes. 

Den sent inskickade frågan till förra Riksmötet om hur SLAA förhåller sig till polyamori har inte 

skickats in igen av motionären. Frågan bordläggs och motionären uppmanas att skicka in frågan på 

nytt för att behandlas på kommande Riksmöte. 

 

7. Rapporter från tjänarna i Riksgruppen  

(Se bilagor/länkar med skriftliga rapporter från tjänarna i Riksgruppen som skickats ut)  

Ordförande: Martin 

Sekreterare: Henrik 

Kassör: Thomas 

Litteraturansvarig: Maj 

Webbansvarig: Anna-Karin 

Mailansvarig: René 

Vice mailansvarig: Vakant  

Sponsorlista: Mona, Uwe 

Vice sponsorlista:  

Lageransvarig: Johan 

Delegat: Vakant  

 

8. Fastställande av budget för 2023  

Thomas presenterar budgetförslag. Ingående kassa: 23 795,82 kr. Kassa: 12 635,82. 

Diskussion om budgeten: Oklara intäkter från försäljning av böcker/pamfletter och bidrag: 40 000 kr. 

Om grupperna inte ger bidrag måste förväntningarna på Riksgruppen minska, ex trycka färre 

pamfletter. Behov av att lokala grupper stödjer Riksgruppen för att kunna fortsätta trycka pamfletter. 

Rikta uppmaning till lokala grupper att ge bidrag. Diskussion om vad vi har betalat för i 

webbprojektet. Behov av att göra prioriteringar. Förslag att göra QR-kod för att lätt kunna lämna 

bidrag till Riksgruppen. Behov av särskild budget för Outreach-projekt diskuteras. Behov av att hitta 

billiga lösningar för att hålla Riksmötet. 

Beslut: I budgetpost för Outreach-projekt flyttas 1 000 kr till Oförutsedda kostnader och resterande 

del av Outreach-projektet, 3 000 kr, tas bort. Bankavgifter ska ses över. Rikta uppmaning till lokala 

grupper att ge bidrag. I övrigt godkänns förslag till budget.  
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9. Val av tjänare (ange tid för service)  

Vid val av tjänare väljs först ordinarie poster, efter det vice poster om resurser finns.  

Ordförande:  Martin (vice ordförande sedan mars 2022) 

Tog över ordförandeskap i augusti 2022. 

Vice ordförande: Kerstin (september 2022) 

Sekreterare:  Henrik (sedan mars 2022) 

Vice sekreterare: Vakant  

Kassör: Thomas (sedan mars 2022) 

Vice kassör: Vakant  

Litteraturansvarig: Maj (sedan mars 2019) 

Vice litteraturansvarig: Vakant  

Webbansvarig: Anna-Karin (sedan mars 2022) 

Vice webbansvarig: Vakant  

Delegat: Vakant  

Vice delegat: Vakant  

Mailansvarig: René fr o m Mars 2022 (sekreterare fr o m september 2020 t o m mars 2022) 

Vice mailansvarig: Vakant  

Ansvarig sponsorlistan: Mona ( september 2021) samt resurs Uwe  

Vice sponsorlistan: Uwe (september 2022)  

Lageransvarig: Johan (sedan 2021) 

Vice lageransvarig: Vakant  

 

10. Reviderade Riktlinjer för Riksmöte och Riksgruppen i SLAA Sverige  

Maj berättar att alla grupper har möjlighet att skicka in motioner till Riksmötet. Formulär på slaa.se 

kan laddas ner för att skriva en motion till Riksmötet.  

Tre månader innan Riksmötet i mars ska dagordning skickas ut, tillsammans med inskickade 

motioner. 

 

11. Nya motioner / Ämne för diskussion  

Inga motioner är inskickade. 
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12. Övriga frågor behandlas 

● Ange tid för service på post, vid presentation av tjänare 

Protokollet uppdateras med tid för service för respektive tjänare. 

● Statusuppdatering för hemsidan, ekonomi samt erfarenhet kring funktionalitet och drift 

René berättar om bakgrunden till revideringen av hemsidan. Den gamla sidan kraschade och var 

varken säker eller funktionell. Den behövde bli lättare att uppdatera. Beslut på Riksmötet 27 

mars 2022 för att höja anslaget för nya hemsidan till 50 000 kr för att också kunna ha en 

funktionell webbshop. Avtalet med webbyrån ska läggas upp på Google Drive. Manual för 

uppdatering av hemsidan ska tas fram av webbyrån och även uppdateras på Google Drive. 

Webbansvarig har kontakt med webbyrån.  

Beslut: Manual för hemsidan granskas av Anna-Karin och Martin. Manual för webbshopen 

granskas av Johan och Martin. Anna-Karin kollar upp om vi kan ange antalet besökare på en sida. 

● Utskick från Riksgruppen – kommunikation till lokala grupper 

Förslag att Riksmötets protokoll skickas ut till grupperna. Nu publiceras Riksmötets protokoll på 

hemsidan som alla intresserade kan ta del av. Nu var vi ca 20 aktiva grupper som får löpande 

information från Riksgruppen. Diskussion om hur vi kan engagera fler i Riksgruppen att göra 

service. Uppmaning att denna diskussion förs i varje lokalgrupp. Frågan tas med i Outreach-

gruppen och till nästa arbetsmöte med Riksgruppen. 

 

13. Kommande Riksmöte Vår (mars) Höst (september) 2023 

Beslut: Kommande Riksmöte hålls 19 mars 2023. Dagordning och material ska skickas ut i början av 

december 2022. Uppmaning att lämna in motioner skickas ut i oktober 2022. Möte i september 2023 

beslutas senare. Preliminärt datum är satt till 17 september 2023. 

 

14. Utcheckning  

Vi stillar oss en stund och tänker på de sex- och kärleksberoende som fortfarande lider. Samtliga 

deltagare berättar kort runda om hur de upplevt mötet.  

 

15. Mötet avslutas med Sinnesrobönen i vi-form  

Martin tackar alla för deltagandet och avslutar Riksmötet med Sinnesrobönen. 

 

Justerat av: 

Kristin 2022-09-26 


