Praktiskt möte 7 februari 2020
Steg- och traditionsgruppen
1. Val av ordförande: An
2. Val av sekreterare: Yl
3. Val av justerare: Ma
4. Val av andlig påminnare: Jo
5. Föregående protokoll lästes upp
6. Föregående protokoll godkändes
7. Nästa månads mötesöppnare och mötesledare:
14/2 Jo
21/2 Am
28/2 An
6/3
Yl
8. Val av service-poster vid behov:
Alla vice-poster lediga.
9. Rapport från service-poster:
• Kassör Am: 60 kr i kassan
•

GSR An: Riksmöte 15 mars i Stockholm. Eventuellt kan An delta, annars är
det öppet för om någon annan vill delta som representant för gruppen.
Kommer vara en fastställd dagordning på Riksmötet.
Lediga poster som ska väljas på Riksmötet:
▪ Sekreterare
▪ Vice kassör
▪ Webbansvarig
▪ Vice ansvarig sponsorlista
Om någon vill kandidera till lediga poster måste hen närvara, närvaro via
telefon går bra.
En bordlagd motion från förra riksmötet:
Ett förslag för funktion på hemsidan: Om man vill starta en ny grupp på en
ort där det idag inte finns möten/någon grupp ska man kunna skriva på
hemsidan, och eventuellt lägga upp kontaktuppgifter för andra som också
vill starta mötesgrupp på samma ort.
En budgetfråga: ska vi skicka en delegat till USA på internationella
riksmötet i juli/aug.

•

Sekreterare Yl: Ny mötesordning för praktiskt möte på hemsidan, där
punkten gruppsamvetsmöte lagts till. Gjort om gamla protokoll från våra
praktiska möten till pdf:er som nu ligger på hemsidan.

10. Rapport från gruppsamvetsmöte (31 januari 2020).
Ma rapporterar:
De frågor som fanns kvar vid mötets slut:
◦ Fråga 2: Vad mer kan gruppen göra för att sprida budskapet?
◦ Fråga 4: Stannar nykomlingar kvar, eller är omsättningen stor, vad kan vi i
så fall göra?

11. Dagens frågor: De två frågorna från gruppsamvetsmötet.
◦ Fråga 2: Vad mer kan gruppen göra för att sprida budskapet?
◦ Fråga 4: Stannar nykomlingar kvar, eller är omsättningen stor, vad kan vi i
så fall göra?

12. Kan dessa frågor godkännas?
Frågorna godkändes.
Frågorna diskuterades:
Fråga 2:
Det föreslogs att gå ut på sjukhus för att sprida budskapet, berätta för andra
grupper och gemenskaper, samt att sprida budskapet vidare till terapeuter.
Även till frihetsberövade inom kriminalvård, psykiatrisk vård.
Vi har ett stabilt och tillgängligt (distans) möte varje vecka, bra som
introduktion eftersom vi följer boken.
Frågan bordlades till nästa möte.
Fråga 4:
Det togs upp att vårt möte ibland uppfattas som ett möte för de som har längre
tid i programmet, att det kan vara svårt för nykomlingar.
Förslag om att skriva något om det på hemsidan.
Frågan har varit uppe på Stora boken-mötet också, där har de förenklat
mötesordningen för att göra det lättare för nykomlingar. Vi kan om vi beslutar
så fråga den gruppen hur de gjort och hur det gått, för att även vi förenkla
mötesordningen.
Frågan bordlades till nästa möte.
13. Nästa praktiska möte: 6 mars 2020
Mötet avslutades med sinnesrobönen i vi-form.

