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Protokoll SLAA Sverige Riksmöte

Stockholm den 21 mars 2021

klockan 10.00-15.00 med lunchuppehåll

1. Mötet öppnas

Ordförande öppnar mötet.

2. Val av tjänare för mötet

Ordförande: Hans

Sekreterare: Maj

Justerare: Oskar

Timekeeper: Madelene

Spiritual Reminder: Erik

3. Kort presentationsrunda av alla närvarande

Alla presenterar sig med förnamn och berättar vilken stad och grupp man kommer ifrån

och om man har någon servicepost.

Johan, resurs lageransvarig

Oskar, Hjorthagsgruppen -GSR

Thomas, Vice GSR Videogruppen - utsedd att representera Videogruppen

Madelene, SLAA Anorexia gruppen -GSR

Disa, kassör Riksgruppen, Steg och traditioner gruppen GSR

Håkan, Mailansvarig Riksgruppen

Hans, Ordförande Riksgruppen

Sebbe, resurs Riksgruppen

Maj, Litteraturansvarig Riksgruppen, Morgongruppen GSR

Erik, medlem

Antal närvarande: 10

Antal röstberättigade: 5

(endast de som är utsedda från sin grupp, vanligen gruppens GSR, är röstberättigade)

4. Fastställande av dagordning

Mötet godkänner dagordningen.

5. Anmälan av övriga frågor (behandlas under punkt 11)

6. Senaste mötesprotokoll Lästes upp av sekreteraren.

7. Rapporter från tjänarna i Riksgruppen (ca 1 minut per servicerepresentant)

Ordförande: Hans (vald till vice ordförande sept.-20, tillträdde som ordinarie okt.- 20)

Fick snabbt  ta över rollen som ordinarie i oktober-20 efter att blivit  invald som vice

ordförande i september-20.  Arbetar bl.a. med att få tillgång till vårt konto, Swish m.m.

Sekreterare: Réne (sept.-20) Inte närvarande

Kassör: Disa (vald.vice-sept.-20, ordinarie feb.-21) Precis tillträtt som ordinarie, börjat

bekanta sig med  serviceuppdraget. Saldo på konto 86 000 kr.
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Litteraturansvarig: Maj (mars-19) Ytterligare en pamflett har översatts och trycks

sedan Riksmöte i sep. -20 “Frågor nykomlingen ställer”. SLAA huvuddokument “12

begrepp för världsvid service” är översatt och kommer bli publicerat både på den

internationella och nationella hemsidan, vi har fått godkännande att trycka pamfletterna

“Romantisk besatthet” och “Förslag till nykomlingen”. Litteraturansvarig fortsätter med

översättning av litteratur och att sköta erforderlig kommunikation med FWS  gällande

översättningsarbetet.

Webbansvarig: Håkan (sept.-20) Samarbetar tekniskt m. Sebbe. Från sep.-20 mottagit

137 mail skickat 124. Uppdaterar  information kontinuerligt på hemsidan efter önskemål

från grupperna. Finns funderingar att bygga om hemsidan för att få en säkrare och mer

lätthanterlig web. sida. Kommer läggas fram som ett konkret förslag till Riksmöte

framöver för beslut.

Mailansvarig: Christopher (sept.-20) Inte närvarande.

Sponsorlista: Jakob (mars -19) Har läst mailen varje dag och förmedlat kontakt med

sponsorer. Har skrivit rutiner gällande  service posten på Google Drive för enkel

överlämning. Lämnar nu sin servicepost men kommer finnas  tillgänglig för frågor.

AVGÅR Riksmöte tackar Jakob för 2 års värdefull service !!

Lageransvarig: Johan är resurs i rollen som Lageransvarig sedan jan -21. Har sedan 18

januari skickat 23 leveranser.

Delegat: Håkan (juli 2019 ABM, därefter 2 år ordinarie) P.g.a pandemin kommer årets

ABC/M ske över Zoom (fyra dagar i augusti). Detta innebär att vår kostnad för att delta

kommer att bli avsevärt lägre, ca 1 tiondel av kostnaden jämfört med att resa till ett

fysiskt ABM/M vilket möjliggör för Riksgruppen att delta trots tidigare beslut att avstå

från att skicka delegat till ABC/M.

8. Val av tjänare

kl. 11.21 Susanna ansluter till Riksmötet över Zoom.

Vid val av tjänare väljs först Ordinarie poster, efter det Vice poster om resurser finns.

Ordförande: Hans (oktober 2020)

Vice ordförande: Vakant

Sekreterare: Réne (september 2020)

Vice sekreterare: Vakant

Kassör: Disa (februari 2021)

Vice kassör: Vakant

Litteraturansvarig: Maj (mars 2019)

Vice litteraturansvarig: Vakant

Webbansvarig: Håkan (september 2020)

Vice webbansvarig: Vakant

Delegat: Håkan (juli 2019 ABM, sedan 2 år ordinarie)

Delegat: Maj, nominerar sig själv och blev enhälligt vald.

- Beslut:  Delegaterna ska  delta på 2021 AMC i augusti som hålls över Zoom

kostnad per delegat är 190 US dollar (ca 1600 kr).

Vice delegat: vakant

Mailansvarig: Christopher (november 2020)

Vice mailansvarig: Vakant

Ansvarig sponsorlistan: Vakant
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Vice ansvarig sponsorlistan: Vakant

Lageransvarig: Johan, nominerad och vald enhälligt!

Vice lageransvarig: Vakant

Under punkt 8. tog Riksmöte lunch paus mellan kl.11.30-13.00

Klockan 13.00 anslöt Jakob till Riksmöte.

Tomas, Videogruppen, anslöt ej efter lunchen.

Susanna, medlem, anslöt ej efter lunchen.

Antal närvarande efter lunch: 10

Antal röstberättigade: 4

9. Budget

Budget faställes i september 2021.

10. Nya motioner / Ämne för diskussion

Inga motioner eller Ämne för diskussion inkomna till Riksmöte.

11. Övriga frågor behandlas

a/ Enligt våra Riktlinjer “Om en medlem väljs in direkt som ordinarie på en servicepost,

utan att först suttit på vice servicepost, kan medlemmen efter två år, utan omval av

Riksmöte, välja att fortsätta på sin servicepost ytterligare en service period på två år. Det

vill säga totalt fyra år.”

Frågeställning:Bör denna medlem bli formellt omvalt på Riksmöte? Frågan diskuterades.

b/ Skicka vidare pengar till FWS? Frågan diskuteras. Mötet beslutade att vi inte ska

skicka vidare några pengar till FWS.

c/ Skrivelsen  i Riktlinjerna  angående Zoom möten är ej uppdaterad enligt beslut på

Riksmöte september 2020. Ordförande kommunicerar detta med sekreteraren.

d/ Hur informerar vi att  från och med nu är Sponsorlistan inte aktiv? Håkan informerar

på hemsidan och lägger upp ett autosvar.

12. Kommande Riksmöte

Vår (mars) Höst (september)

2021 Stockholm, den 21 mars 19 september, plats ej

bestämd.

2022 ? ?

13. Utcheckning

Kort runda om hur deltagarna upplevt mötet.

Därefter  stillade vi oss en stund och tänkte på de sex-och kärleksberoende som fortfarande

lider.

14. Mötet avslutas med Sinnesrobönen i vi form

Protokollet justeras:  Oskar


