
Protokoll praktiskt möte Distansgruppen 21-06-26 

Antal deltagare: 8 

 

1. Val av ordförande  

Lena 

2. Val av sekreterare  

Henrik 

3. Val av justerare  

Madde 

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  

Övriga frågor fastställdes och dagordning godkändes 

8. Rapport GSR – meddelande från och till Riksgruppen  

Riksmöte hålls den 19 september. Plats ej meddelad. Motioner och synpunkter för diskussion innan 

den 19 juli till distansgruppenslaa@gmail.com.  

9. Rapport kassör  

Ingen rapport 

10. Beslut om bidrag till Riksgruppen och/eller Fellowship Wide Service  

Beslut: Avvaktar beslut om bidrag 

11. Rapport mailansvarig  

Madde rapporterar att vi har haft problem sedan i oktober 2020. Sedan dess har vi inte fått mail från 

Riksgruppen, sannolikt på grund av felaktig e-postadress. 

mailto:distansgruppenslaa@gmail.com


Beslut: Madde mailar Riksgruppen och frågar om mailrutiner och informationsspridning till oss och 

andra gruppen. 

12. Rapport Zoom-ansvarig  

Ingen rapport 

13. Rapport hemsidesansvarig  

Ingen rapport 

14. Bordlagda frågor från föregående möte  

• Talarmöte 

Beslut: Frågan bordläggs 

• Kontakt med andra grupper/möten i distansgruppen 

Beslut: Frågan stryks 

• Nämna nykter tid att fira 

Beslut: Frågan bordläggs. Diskussion om formulering: ”Finns det nykter tid att uppmärksamma? 

Meddela nu, om du vill, din nyktra tid i tal eller i skrift via chatten”. 

• Följa upp personer som vill göra service 

Beslut: Frågan bordläggs. 

15. Övriga frågor  

Inga övriga frågor. 

16. Datum för nästa möte  

Lördagen 31 juli kl 10.30 

17. Mötet avslutas med Sinnesrobönen  

Lena avslutade mötet med Sinnesrobönen och tackade alla närvarande. 

 

Justeras 

Madde 

 

 


