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Protokoll  PRAKTISKT MÖTE Morgongruppen  
Protokollet används som manual för a3 leda mötet. Hinner mötet inte gå igenom alla frågor 
bordläggs återstående frågor Gll nästa prakGska möte. Sekreteraren skriver tydligt vilken/vilka frågor 
som blivit bordlagd. 

• Vi börjar med en presentaGonsrunda av oss som är här. 

Datum: 2020-12-28 

• Val av ordförande: Maj 
• Val av sekreterare: Håkan 
• Val av justerare: ChrisGna 

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

1. Mötet avslutas: 09:45 
2. Föregående protokoll läses upp: Ok 
3. Kan föregående protokoll godkännas? Ja. Vi läste och godkände även 

oktobers protokoll e]er som det inte gjordes på prakGskt möte i 
november. 

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).  
Ö1. Praxis sponsorskap?  
Ö2. Förlänga mötet för delningar 30 min vid prakGskt möte?  
Ö3. Bara cha`a före och e]er mötet?  
Ö4. Dom som ringer in kan inte se cha`en. Hur göra all info lika? Lika för 
alla? 

6. Kassarapport: 792,18 kronor 

7. ServiceposiGoner: 

GSR och mailansvarig: Maj        KASSÖR: Elina  
Zoom ansvarig: Danne 

8. Bordlagda frågor: 
B1. Vill gruppen a` vi har vice posiGoner? Gruppen beslutade a` vi ska 
ha vice posiGoner. Vi börjar välja nästa möte 2021-01-25. 
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B2. Hur delar vi nummer på e` säkert vis? Förslag: Privat i cha`en. Man 
kan också dela anonym mail med varandra och sedan där ge 
telefonnummer. Frågan tas upp samGdigt med 3Ö ”Bara cha`a före och 
e]er möte?”. Bordläggs 

9. Övriga frågor: 
Ö1. Praxis sponsorskap (män sponsrar män, kvinnor sponsrar kvinnor)? 
Ställa frågan Gll Riksgruppen också? Frågan diskuterades men =den 
räckte inte så frågan Bordläggs   
Ö2. Förlänga mötet för delningar 30 min vid prakGskt möte? Bordläggs  
Ö3. Bara cha`a före och e]er mötet? Bordläggs 
Ö4. Dom som ringer in kan inte se cha`en. Hur göra all info lika? Lika för 
alla?  Bordläggs 

10.Nästa prakGska möte: 2021-01-25 

11.Mötet avslutas med sinnesrobönen. 

Protokollet justerat av: ChrisGna


