SLAA protokoll
Praktiskt möte Distansgruppen

Protokollet används som manual för att leda mötet. Praktiska mötet bör vara som längst 30 minuter, riskerar det
att gå över tiden så bordläggs återstående frågor till nästa praktiska möte.

Datum: 2021-01-30

Antal närvarande: 16

1. Val av mötesordförande

Madde

2. Val av sekreterare

Henrik

3. Val av justerare

Caroline

4. Läs upp föregående protokoll
Henrik läste upp föregående mötes protokoll.
Kan föregående protokoll läggas till handlingarna?

⃞X Ja

⃞ Nej

Bordlagda frågor som ska föras över till detta möte är: (behandlas först under punkt 14)
Tillsättning av serviceposter. Se nedan.
5. Anmälan av övriga frågor: (behandlas under punkt 14)
Ändra texten i mötesordning:
•

Beslutade teman:
o

•

Första lördagen i månaden - textläsning stegen

o Andra lördagen i månaden - traditionerna
o Tredje lördagen i månaden - anorexi
o Sista lördagen i månaden - praktiskt möte
Utökad litteratur – all konferensgodkänd litteratur inom tolvstegsgemenskap

6. Har det varit gruppsamvetsmöte sedan förra praktiska mötet? Om det varit det behandlas det under punkt 13.
Nej.
7. Rapport från kassören
Kassör saknas.
8. Inköp
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a) Litteraturinköp:
b) Övriga inköp (exv. kaffe, te, skedar, ljus…)
Inga inköp är aktuella.
9. Bidrag till Riksgruppen (RG) och eller Fellowship Wide Service (FWS)
RG

⃞ Ja

⃞ X Nej

summa:____________ kr.

FW

⃞ Ja

⃞ X Nej

summa:____________ kr.

10. Gruppservicerepresentant GSR och Mailansvarig rapporterar, övriga servicepositioner rapporterar:
Rapport från GSR:
Fellowship Wide Services FWS kommitté som arbetar med 50 års versionen av vår Basic Text. De brottas nu med
frågan om vilken sorts redigering och revision som ska göras för att mer rättvist representera vår nutida
gemenskap.
För att få den bredaste inputen från gemenskapen, ber kommittén SLAA medlemmar att fylla i en väldigt kort
online undersökning (2 min) för att styra redigerings projektet. Deadline är 31 Januari 2021.
Här finns undersökningen tillgänglig: bit.ly/BasicTextChangeSurvey
11. Har gruppen meddelanden eller frågor till Riksgruppen eller FWS?
Nej.
12. Gruppens serviceposter:
GSR:

Henrik

Vice:

Caroline

Beslut att utse följande serviceposter:
•

Madde som mailansvarig och Henrik som vice.

•

Sara som Zoomansvarig och Daniel som vice.

•

Henrik som hemsidesansvarig och Sara som vice.

•

Ola som kassör och Will som vice (Caroline hävdar att beslutet inte togs på rätt sätt).

13. Genomgång av frågor från Gruppsamvetsmötet.
Gruppsamvetsmöte har inte genomförts.
14. Behandling/beslut av överförda och övriga frågor från punkt 4 och 5:
Hemsidesansvarig ser till att mötesordningen ändras.
15. Bordlagt till nästa praktiska möte
•

Frågan om hur information i chatten ska läsas upp.
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•

Frågan om hur beslut tas vid praktiskt möte - majoritetsbeslut eller enhällighet?

•

Frågan om hur host “mutar” personer som ringer in.

•

Frågan om deltagande i Whats App-gruppen.

•

Frågan om tillsättande av valberedning för tillsättande av serviceposter.

Protokollet justeras av:
Caroline
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