Protokoll praktiskt möte Distansgruppen 21-08-28
Antal deltagare: 8

1. Val av ordförande
Henrik
2. Val av sekreterare
Henrik
3. Val av justerare
Johan
4. Föregående mötesprotokoll läses upp och godkänns
Protokollet lästes upp och godkändes
5. Bordlagda frågor läggs till dagens dagordning (tas upp under punkt 14)
•

Förslag att nämna övriga möten med Distansgruppen under Meddelanden till gruppen eller i
slutet på mötet, samt att mötesordningen uppdateras med denna information.

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 i Stockholm. Inga inkomna motioner och synpunkter från
Distansgruppen. Henrik planerar att delta digitalt och återrapportera till gruppen.
Riksgruppen uppmanar till diskussion om trygghet för deltagarna på våra möten. Distansgruppen har
i dag en öppen diskussion, utan beslut, där vi tar vidare dessa frågor efter Riksmötet. Henrik
återkopplar till gruppen den diskussion som hölls på Riksmötet. Synpunkter i korthet:
•
•

•
•
•

En del deltagare har inte känt sig trygga på Distansgruppens möten. Dessa personer (endast
kvinnor är kända) har vänt sig till närstående för att prata om problemet.
Det krävs en tydlighet i hur vi bemöter varandra med en uppdatering av mötesordningen,
exempelvis: ”vi är här av samma anledning”, ”vi kontaktar inte varandra enskilt under
mötet”.
Diskussion om öppenhet och delning av telefonnummer, muntligt och skriftligt. I dag är det
bara möjligt att maila alla deltagare i chatten, inte till enskilda personer.
Diskussion om att inte uppmuntra kontakt mellan könen, vilket kan vara svårt beroende på
en persons könsidentitet.
Diskussion om behov av en trygghetsvärd på mötet och som en servicepost. Behov av att
tydliggöra personens roll och ansvar.

9. Rapport kassör
Ingen rapport
Caroline nämner att det finns en person som är intresserad av att göra service som vice kassör. Hon
kontaktar den personen.
10. Beslut om bidrag till Riksgruppen och/eller Fellowship Wide Service
Beslut: Bidrag på 200 kr till respektive grupp, totalt 400 kr.
11. Rapport mailansvarig
Ingen rapport
12. Rapport Zoom-ansvarig
Ingen rapport
13. Rapport hemsidesansvarig
Henrik har mailat Berta för att informera om service med hemsidan.
14. Bordlagda frågor från föregående möte
Diskussion om att nämna övriga möten med Distansgruppen under Meddelanden till gruppen eller i
slutet på mötet, samt att mötesordningen uppdateras med denna information.
Beslut: Övriga möten med Distansgruppen läggs till i mötesordningen i den avslutande delen av
mötet.
15. Övriga frågor
Inga övriga frågor
16. Datum för nästa möte
Lördagen 24 september kl 10.30
17. Mötet avslutas med Sinnesrobönen
Henrik avslutade mötet med Sinnesrobönen och tackade alla närvarande.

Justeras
Johan

