Protokoll praktiskt möte Distansgruppen 2021-05-29
Antal deltagare: 11

1. Val av ordförande
Henrik
2. Val av sekreterare
Henrik
3. Val av justerare
Ola
4. Föregående mötesprotokoll läses upp och godkänns
Protokollet lästes upp och godkändes.
5. Bordlagda frågor läggs till dagens dagordning (tas upp under punkt 14)
• Talarmöte
• Kontakt med andra grupper/möten i distansgruppen
• Nämna nykter tid att fira
• Följa upp personer som vill göra service
6. Övriga frågor (anmälan av övriga frågor görs kortfattat, inga förklaringar eller frågor och
diskussion)
Inga övriga frågor.
7. Fastställande av övriga frågor och godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
8. Rapport GSR – meddelande från och till Riksgruppen
Henrik har mailat mailansvarig på Riksgruppen om hur information förmedlas till enskilda SLAAgrupper. Alla grupper kan ta del av Riksgruppens protokoll på hemsidan slaa.se. Riksgruppens arbete
är operativt och Riksmötet beslutar om strategiska, övergripande frågor. Protokoll från Riksmötena
skickas till alla grupper via mail. Inför varje Riksmöte görs utskick till grupperna med formulär för att
lämna in motioner samt "ämne för diskussion". Nästa Riksmöte är den 19 september, plats ej
bestämd. Deadline för inlämnande av motion och ”ämne för diskussion” är 19 juli. Henrik
uppmanade alla att fundera på frågor som kan lyftas, via motion eller för diskussion, i god tid innan
den 19 juli.
9. Rapport kassör
Ola rapporterar att vi har 3 877 kr i kassan. Zoom-hyra på 161 kr är betald.
10. Beslut om bidrag till Riksgruppen och/eller Fellowship Wide Service
Beslut: Ge 500 kr till Riksgruppen och 500 kr till Fellowship Wide Service.

11. Rapport mailansvarig
Ingen rapport.
12. Rapport Zoom-ansvarig
Ingen rapport.
13. Rapport hemsidesansvarig
Henrik berättade om tillägg och korrigeringar på vår sida på slaa.se (SLAA – Anonyma sex- och
kärleksberoende – Tillfriskna från sexmissbruk, kärleksmissbruk, sexberoende, kärleksberoende » #
Distansgruppen (telefon-/onlinemöte)). Det stora antalet protokoll på sidan gör den ganska
svårnavigerad. Henrik föreslår därför att länkarna till protokoll för åren 2018-2019 tas bort från sidan,
men protokollen är fortfarande tillgängliga via hemsidans mediearkiv.
Beslut: Ta bort länkarna till protokoll för åren 2018-2019 på vår sida.
14. Bordlagda frågor från föregående möte
• Talarmöte
• Kontakt med andra grupper/möten i distansgruppen
• Nämna tid att fira
• Följa upp personer som vill göra service
Beslut: Eftersom personen som väckte frågorna inte deltar bordläggs de till nästa praktiskt möte.
15. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
16. Datum för nästa möte
Lördagen den 26/6 kl 10.30-11.30.
17. Mötet avslutas med Sinnesrobönen
Mötet avslutades med Sinnesrobönen.

Justeras
Ola

