Praktiskt möte 5 juni 2020
Steg- och traditionsgruppen
1. Val av ordförande: A
2. Val av sekreterare: C
3. Val av justerare: A
4. Val av andlig påminnare: A
5. Föregående protokoll lästes ej upp eftersom vi inte har protokollet, tas nästa gång istället.
6. 7. Nästa månads mötesledare:
12/6 C
19/6 Vakant
26/6 A
3/7
C
8. Val av serviceposter vid behov:
Ny servicepost: Vice GSR (C)
9. Rapport från service-poster:
• Mail från Riksgruppen, inget berörde vår grupp.
10. Rapport från gruppsamvetsmötet: Ej aktuellt.
11. Dagens frågor:
(C) och (Y) har skrivit förslag till ny mötesordning, förslaget läses upp.
12. Övriga frågor: -

13. Frågorna diskuterades. Några reflektioner kring förslaget:
• (LLK) ”har vi tagit bort att man ska dela om texten?” (C) ”nej”
• (LLK) föreslår kommatecken istället för punkt på ett ställe.
• (A) ”Bra balans i förslagstexten, bra att fortfarande dela om texten”
• (EL) ”Bra att dela om texten. Vill att det ska vara tydligt att det är ett reflektionsmötet.
Förslaget var inte nog strikt. Orden Dumpa, ingen terapigrupp, från den gamla
mötesordningen är onödig info. Föreslår: dela om texten utifrån vart du är nu. Istället för det
som ligger närmast hjärtat.”
• (C) ”Förslaget är gjort utifrån gruppinventeringsmötets reflektioner. Syfte, int skrämma
nykomlingar.”
• (LLK) ”Vill ha kvar följ de klara direktiv som framhålls i texten. Dela om texten. Hur
kommer formuleringen att användas? (det går också bra att dela om det som ligger närmast
hjärtat). Bra att ordet dumpa, ingen terapigrupp, diskussionsgrupp, är borttaget. Men ha kvar
att dela om lösningen.”
• Ny diskussion:
• (A) ”ska vi göra ett nytt förslag? Ska (C) göra det med hjälp av (Y) igen?”
•

(EL) påpekar att frågan inte ägs, vill vara med och skriva men hittar ingen lösning på det pga inget
internet.
Beslut: Inget beslut blir taget och tiden börjar ta slut så mötesledaren säger att det är en stor fråga
och vi tar upp den igen på nästa praktiska möte. Frågan bordläggs.

14. Nästa praktiska möte: 3/7.
Mötet avslutades med sinnesrobönen i vi-form.

