Protokoll praktiskt möte Distansgruppen 21-09-25
Antal deltagare: 9

1. Val av ordförande
Henrik
2. Val av sekreterare
Henrik
3. Val av justerare
Glenn
4. Föregående mötesprotokoll läses upp och godkänns
Protokollet lästes upp och godkändes
5. Bordlagda frågor läggs till dagens dagordning (tas upp under punkt 14)
6. Övriga frågor (anmälan av övriga frågor görs kortfattat, inga förklaringar eller frågor och
diskussion)
•
•
•

Anorexigruppen Söndag morgon vill hyra sig sig på vårt Zoom-konto
Status på What up-grupperna som Christina startade
Information på hemsidan om serviceposter samt att vi ger stöd för att göra service

7. Fastställande av övriga frågor och godkännande av dagordning
Övriga frågor fastställdes och dagordning godkändes
8. Rapport GSR – meddelande från och till Riksgruppen
Henrik deltog via länk på Riksmötet den 19 september:
•

•
•

Trygghetsfrågorna diskuterades. De frågor Distansgruppen lyfte (se föregående protokoll)
diskuterades under mötet. Varje SLAA-grupp är självstyrande och ansvarar själv för
trygghetsfrågorna. Bra förslag att tydliggöra trygghetsfrågorna i mötesordningen och att
diskutera frågan i ett gruppsamvetsmöte, men svårt att definiera roll och ansvar för
trygghetsvärd, kommenterade flera deltagare på riksmötet. Se vidare protokoll från
Riksmötet.
Henrik valdes till vice mailansvarig i Riksgruppen.
Posten som webbansvarig är vakant. Riksgruppen uppmanar alla grupper att sprida
information om att det finns ett stort behov av att tillsätta posten som webbansvarig för att
hemsidan ska kunna uppdateras löpande.

9. Rapport kassör
Saldo: 3110 kr.
10. Beslut om bidrag till Riksgruppen och/eller Fellowship Wide Service
Beslut: Inget bidrag.

11. Rapport mailansvarig
Ingen rapport.
12. Rapport Zoom-ansvarig
Ingen rapport.
13. Rapport hemsidesansvarig
Ingen rapport.
14. Bordlagda frågor från föregående möte
Inga bordlagda frågor.
15. Övriga frågor
•

Information på hemsidan om serviceposter samt att vi ger stöd för att göra service

Beslut: Uppdatera information på hemsida med uppmaning att göra service, länk till beskrivning av
serviceposter, samt att vi ger stöd för att göra service. Uppdatera mötesordning med uppmaning att
göra service och länk till beskrivning av serviceposter samt att mötesledare, eller annan deltagare på
mötet, delar information i chatten om beskrivning av serviceposter.
•

Anorexigruppen Söndag morgon vill hyra sig sig på vårt Zoomkonto

Beslut: Anorexigruppen får hyra in sig på vårt Zoom-konto. Zoomansvarig och ekonomiansvarig tar
kontakt med Anorexigruppen för att endas om det tekniska samt kostnad. Anorexigruppen ska ha en
egen möteskod för dessa möten.
•

Status på What up-grupperna som Christina startade

Beslut: Henrik kontaktar Christina för att kolla status.
16. Datum för nästa möte
Lördagen 30 oktober kl 10.30
17. Mötet avslutas med Sinnesrobönen
Henrik avslutade mötet med Sinnesrobönen och tackade alla närvarande.

Justeras
Glenn

