
Protokoll  PRAKTISKT MÖTE Morgongruppen  
Protokollet används som manual för att leda mötet. Hinner mötet inte gå igenom 
alla frågor bordläggs återstående frågor till nästa praktiska möte. Sekreteraren 
skriver tydligt vilken/vilka frågor som blivit bordlagd. 
 

● Vi börjar med en presentationsrunda av oss som är här. 
 
Datum: 10/7 - 2020 
 

● Val av ordförande: Lovisa 
● Val av sekreterare: Anna-Tova 
● Val av justerare: Anne-Lise 

(Justerare skickar justerat protokoll till info@slaa.se för publicering) 
 

1. Mötet avslutas: 10:35 
2. Föregående protokoll lästes upp 
3. Kan föregående protokoll godkännas? - Ja 
4. Finns det bordlagda frågor från föregående möte behandlas de före Övriga 

frågor. - Ja, skrivs ner under bordlagda frågor 
5. Anmälan av övriga frågor (sekreteraren skriver in under punkt Övriga frågor). - 

Ja, skrivs ner under övriga frågor 
 

6. Kassarapport: 1967,08 kr varav 1467,08 skickas till riksgruppen. 500 kr 
behålls i kassan. 
 

7. Servicepositioner: 
GSR och mailansvarig: Maj KASSÖR: Anna-Tova 
 

8. Bordlagda frågor: 
 
Motioner till riksgruppen: 
a) Ämne för diskussion: Vill vi att riksmötet skall diskutera huruvida 
riksgruppen skall kunna ta beslut som påverkar oss att föra budskapet vidare. 
4 av 4 personer röstade för motionen- Morgongruppen röstar JA till att 
diskussionen skall hållas på riksmötet. 
b) Bakgrunden till riksgruppens beslut om att inte lägga upp information om 
videomöten på hemsidan lästes upp och diskuterades. Morgongruppens 
tidigare beslut om att bifalla Hjorthagsgruppens motion står fast med 3 röster 
för och 1 nedlagd. 
 
Skicka pengar till riksgruppen 
Beslut fattas att vi efter varje praktiskt möte behåller 500 kronor och att övriga 



pengar skickas till riksgruppen. Vid varje praktiskt möte skall information 
meddelas om hur mycket pengar vi fått in samt hur mycket som sänds till 
riksgruppen. 
 
 

9. Övriga frågor: 
 
Ändring i mötestexter.  
a) Lovisa tar bort följande text:  
- Information om hur man tar bort bild  
- Gammal info om den nya lösenkoden 
b) Lovisa lägger till information om att överskott på pengar går till riksgruppen  

 
 

• Nästa praktiska möte: 24/7 - 2020 
 

• Mötet avslutas med sinnesrobönen. 
 
 
Protokollet justerat av: Anne-Lise FS. 
 


