
Protokoll praktiskt möte Distansgruppen 21-07-31 

Antal deltagare: 11 

 

1. Val av ordförande  

Sara 

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 

• 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)  

Få deltagare på Distansgruppens möten på måndagar kl 20.00. 

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. Inga inkomna motioner och synpunkter från 

Distansgruppen. Henrik planerar att delta, fysiskt eller digitalt, och återrapportera till gruppen. 

9. Rapport kassör  

Ingen rapport 

Sara uppmärksammar att posten som vice kassör är vakant. 

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

Beslut: Avvaktar beslut om bidrag 

11. Rapport mailansvarig  

Madde har mailat Riksgruppen och frågat om mailrutiner och informationsspridning till oss och andra 

gruppen. Riksgruppen har nu rätt mailadress till Distansgruppen. Det har kommit in två mail om 

möten på måndagar kl 20.00 där det är få deltagare. Frågan diskuteras under Övriga frågor. 



12. Rapport Zoom-ansvarig  

Ingen rapport 

13. Rapport hemsidesansvarig  

Henrik rapporterar att länkar till gamla protokoll har tagits bort från Distansgruppens sida, men de 

finns kvar i Mediearkivet på webben. Länkar till protokoll för 2020 och 2021 ligger kvar på sidan. Viss 

redigering av texterna på de två sidorna (Distansgruppens sida och sidan i Kalendariet) har gjort så 

att de liknar varandra och att sidan i Kalendariet länkas till Distansgruppens sida. 

Sara, vice hemsidesansvarig, tipsar om möjligheten att göra service med hemsidan. Berta är 

intresserad. Henrik och Berta diskuterar detta vidare. 

14. Bordlagda frågor från föregående möte  

• Talarmöte 

Förslag att ha talartid som tema där personer berättar sin historia.  

Caroline meddelar att förslaget dras tillbaka och kan tas upp senare när gruppen är mogen. 

Beslut: Frågan stryks  

• Nämna nykter tid att fira 

Tidigare diskussion om formulering: ”Finns det nykter tid att uppmärksamma? Meddela nu, om du 

vill, din nyktra tid i tal eller i skrift via chatten”.  

Caroline meddelar att förslaget dras tillbaka och kan tas upp senare när gruppen är mogen. 

Beslut: Frågan stryks 

• Följa upp personer som vill göra service 

Caroline meddelar att förslaget dras tillbaka och kan tas upp senare när gruppen är mogen. 

Beslut: Frågan stryks 

15. Övriga frågor  

Få deltagare på måndagsmötet kl 20.00. Ingen vilja att leda mötet. Förslag att nämna övriga möten 

med Distansgruppen under Meddelanden till gruppen eller i slutet på mötet, samt att 

mötesordningen uppdateras med denna information. 

Beslut: Frågan bordläggs, men alla uppmanas att nämna dag och tid för Distansgruppens möten. 

16. Datum för nästa möte  

Lördagen 28 augusti kl 10.30 

17. Mötet avslutas med Sinnesrobönen  

Sara avslutade mötet med Sinnesrobönen och tackade alla närvarande. 

 

Justeras 

Madde 


