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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: 

 

● Val av ordförande:  Lovisa 

● Val av sekreterare:  Ylva 

● Val av justerare:  Anna-Tova 

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

 

1. Mötet avslutas:  10.50 

2. Föregående protokoll läses upp: Lovisa läser upp från 15 maj. (inget 

protokoll från 29 maj) 

3. Kan föregående protokoll godkännas? JA. 

4. Finns det bordlagda frågor från förgående möte behandlas de före 

Övriga frågor. ---- 

5. Anmälan av övriga frågor (sekreteraren skriver in under punkt Övriga 

frågor). 

 

6. Kassarapport: 1652,08 kr i kassan 

 

7. Servicepositioner: 

 

GSR och mailansvarig: Maj       KASSÖR: Anna-Tova 

 

8. Bordlagda frågor: - 

 

 

9. Övriga frågor: 

 

a) tidtagning, bara säga till när en halv minut kvar – stressande när folk 

säger till när tiden tar slut efter 30 sekunder har gått. Förlsag: lägga in i 

manualen nåt förtydligande, om att man själv tar ansvar för att avsluta 

 



 

sin delning i tid. (3 för) Förslag: ta gruppsamvetsbeslut, inte ändra i 

manualen och påminna när det händer. (0 röstar för) – BESLUT, vi ändrar 

i mötesmanualen, Lovisa fixar 

b) ändra/förenkla i mötesmanualen kring meddelanden. Förslag: att ta 

bort det förtydligande kring vilka slags meddelanden som kan tas upp på 

mötet. BESLUT: meningarna tas bort, Lovisa fixar 

 

c) gå igenom motioner 

 

”Förmedla videmöten på hemsidan” 

SLAA Sverige har inte uppe videomöten på sin hemsida, med hänvisning 

till anonymitet och risken att folk kan filma. Motionen vill att 

SLAA-möten ska förmedlas på SLAAs hemsida. Diskussion förs.  

Röstning: 3 för. 1 nedlagd röst. 

BESLUT: SLAA Morgongruppen är röstar ja på den här motionen  

 

Läsa upp från motionen: ämne för diskussion, bakgrund och 

förtydligande – BORDLÄGGS  

 

d) kassan, ska vi skänka och hur mycket? - BORDLÄGGS  

 

 

e) behöver skapa lösenord till zoom – och informera i god tid att det 

kommer finnas ett lösenord. Både för zoom- och telefonanvändare. 

Förslag: 101010 . BESLUT: JA, Lovisa skriver in i meddelanden att det 

kommer införas ett lösenord, från och med den 10 juli. Lovisa mailar 

SLAA sverige.  

 

10.Nästa praktiska möte: 10 juli kl 10 

 

11.Mötet avslutas med sinnesrobönen. 

 

 

Protokollet justerat av: Anna-Tova 9/7 - 2020 

 


