
Protokoll praktiskt möte Distansgruppen 21-10-30 

Antal deltagare: 13 

 

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)  

Inga bordlagda frågor. 

6. Övriga frågor (anmälan av övriga frågor görs kortfattat, inga förklaringar eller frågor och 

diskussion)  

• Trygghetsfrågor 

• Chatgrupperna 

• Swish 

• Inventering av möten 

• Närvarovärd 

7. Fastställande av övriga frågor och godkännande av dagordning  

Övriga frågor fastställdes och dagordningen godkändes. 

8. Rapport GSR – meddelande från och till Riksgruppen  

Riksgruppen är formerad och hitta nu sina rutiner, ex information till alla grupper. 

9. Rapport kassör  

Saldo: 3164 kr. 

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

Beslut: Inget bidrag. 

11. Rapport mailansvarig  

Lugnt på mailfronten. Fått reklam om hemsida, men tackat nej. 

12. Rapport Zoom-ansvarig  

Ingen rapport. 

13. Rapport hemsidesansvarig  



Antalet protokoll är rensade, endast protokoll för 2021 visas nu med länkar. 

14. Bordlagda frågor från föregående möte  

Inga bordlagda frågor. 

15. Övriga frågor  

• Trygghetsfrågor i mötesordning och gruppsamvetsmöte 

Henrik lyfter behovet av att tydliggöra att alla ska känna sig trygga på våra möten. 

Beslut: Tillägg i mötesordningen "Alla ska kunna känna sig trygga på våra möten. Vi är här av samma 

anledning. Vi respekterar varandras integritet och önskemål om kontakt under och efter mötet”. 

Beslut: Henrik tar fram förslag till gruppsamvetsmöte till nästa praktiskt möte. 

• Chatgrupperna 

Henrik frågar om de chatgrupper som skulle starta i våras har startat och fungerar. Så verkar inte 

vara fallet. Flera deltagare invänder också mot enskilda chatgrupper, eftersom de inte blir tillgängliga 

för alla och detta strider mot våra traditioner. 

Beslut: Information om chatgrupperna tas bort på hemsidan. 

• Swish 

Sara önskar att meddelande vid bidrag ska vara anonym. 

Beslut: Henrik frågar Ola om vi kan ändra ”SLAA” till ”Hatten” i meddelanderad vid bidrag och ändrar 

därefter mötesordningen. 

• Inventering av möten 

Madde frågar om hur många som deltar på övriga möten förutom lördagsmöten. 

Beslut: Deltagarna uppmanas att delta på möten i veckan för att vid nästa praktiska möte eventuellt 

besluta om några möten ska strykas från vår möteslista. 

• Närvarovärd 

Caroline har lämnat mötet och kan inte presentera sitt förslag. 

Beslut: Förslaget lämnas utan åtgärd. 

16. Datum för nästa möte  

Lördagen 27/11 kl 10.30 

17. Mötet avslutas med Sinnesrobönen  

Sara avslutade mötet med Sinnesrobönen och tackade alla närvarande. 

 

Justeras 

Madde 

 


