
 

Praktiskt möte för Stora-boken-gruppen 29/3 2020 

 

Mötet öppnades av ordförande Am 

 

Läsning av månadens tradition, långa versionen. 

 

Service för det här mötet valdes: Justerare Joh, sekreterare Joe, andlig påminnare Ha 

 

Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna. Det var protokollet för 

mötet i januari eftersom att inga med serviceposter var närvarande då det praktiska 

mötet för februari skulle hållas.  

 

Mötesledare/mötesöppnare för april bestämdes. 

 

Vakanta seviceposter diskuterades. Undertecknad anmälde sitt intresse för att bli GSR 

och skulle fundera över det till nästa praktiska möte. Am önskade lämna sin 

servicepost som hemsideansvarig. Sa önskade också lämna sina serviceposter. 

 

Rapport från mailansvarig om att vi kan få protokollet från riksmötet om vi ber henne 

om det. 

 

Rapport från kassör men tyvärr missade undertecknad att skriva ner den. 

 

Rapport från hemsideansvarig missade tyvärr undertecknad också att skriva ner. 

 

Övriga frågor: 

● Det diskuterades om ett tillägg i mötesordningen. Det handlade om tillägget att 

informera om att man också kan skänka bidrag till gruppen via Swish. Am tog 

på sig att göra det tillägget. 

● Det diskuterades om även nykomlingar utan ett andligt uppvaknande ska få 

vara mötesledare. Det beslutades att vi bordlade frågan. 

● Det diskuterades om vi ska hoppa över att studera tre kapitel från Anonyma 

alkoholister (Stora boken). Anledningen till att vi tänkte så var att de här 

 



kapitlen vänder sig till specifika grupper, till exempel arbetsgivare och 

anhöriga, och inte till alla alkoholister (beroende). Det beslutades att vi 

bordlade den frågan. 

● Det diskuterades om vi skulle starta fler möten för den här gruppen. Det 

beslutades att vi bordlade den frågan. 

● Det diskuterades om vi kunde låna ut den här gruppens mötesordning till en 

annan grupp. Det beslutades att den här frågan bordlades. 

● Det diskuterades hur vi kunde få med oss fler personer som inte är så belästa i 

Anonyma Alkoholister (Stora Boken) till den här gruppen. Det beslutades att vi 

bordlade den här frågan 

 

Det annonserades att nästa praktiska möte skulle äga rum den 26/4. 

 

Mötet avslutades med sinnesrobönen. 

 

Justerat av Jo 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 


