
Protokoll praktiskt möte Distansgruppen 21-11-27 

Antal deltagare: 14 

 

1. Val av ordförande  

Henrik 

2. Val av sekreterare  

Henrik 

3. Val av justerare 

Daniel 

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 

• Inventering av möten 

• Informera om serviceposter 

• Närvarovärd 

7. Fastställande av övriga frågor och godkännande av dagordning  

Övriga frågor fastställdes och dagordningen godkändes. 

8. Rapport GSR – meddelande från och till Riksgruppen  

Ny webbansvarig. Riksgruppen söker personer som kan göra service med webben. Delat ansvar för 

mail. Inga meddelanden från distansgruppen till riksgruppen. 

9. Rapport kassör  

Ingen rapport. 

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

Beslut: Inget bidrag. 

11. Rapport mailansvarig  

Lugnt på mailfronten.  

12. Rapport Zoom-ansvarig  

Ingen rapport. 

13. Rapport hemsidesansvarig  



Problem med utseende och viss funktionalitet på webben. Uppdateringar av distansgruppens sida 

enligt beslut på förra praktiska mötet. I övrigt löpande uppdateringar. 

14. Bordlagda frågor från föregående möte  

Inga bordlagda frågor. 

15. Övriga frågor  

* Trygghetsfrågor: Beslut vid förra praktiska mötet att hålla gruppsamvetsmöte vid detta möte. Enligt 

gruppinventeringen kan vi utgå från tradition 1 där frågan ställs: Sätter vår grupp någon individs 

bästa före gruppens välfärd? Om någon person bidrar till otrygghet hotas hela gruppens välfärd. 

Diskussion om det är och har varit problem med trygghetsfrågor i distansgruppen. Enligt uppgifter 

har host för någon månad sedan kontaktat enskilda personer på ett ovälkommet sätt. Men oklart om 

detta har varit distansgruppens möte under veckan eller någon annan grupp. Vi kan bara agera om 

det gäller distansgruppens möten. 

* Beslut: Uppdatera mötesordning om att host inte skickar privata meddelanden som inte rör möten. 

Det är möjligt att meddela i tal eller i chatten om en person känner sig otrygg på grund av 

ovälkommen kontakt. Vid behov kan mötet avbrytas för att hålla gruppsamvetsmöte om 

trygghetsfrågan.  

Förslag på kompletterande text i mötesordningen som läggs efter delen om att alla ska kunna känna 

sig trygga:  

Host skickar inte privata meddelanden, som inte rör mötet, till deltagare. Det är möjligt att meddela i 

tal eller i chatten om en person känner sig otrygg på grund av välkommen kontakt. Då meddelas 

detta kärleksfullt. Vid behov kan mötet avbrytas för att hålla gruppsamvetsmöte för att värna 

tryggheten i gruppen.  

För kännedom. Texter från Morgongruppen respektive Videogruppen kring trygghetsfrågor: 

Morgongruppen: 

Det enda villkoret för medlemskap i SLAA är en önskan att sluta leva ut sitt sex- och kärleksberoende. 

Detta innebär att vi inte kommer hit för att träffa en partner och vi lever inte ut missbruket här, det 

vill säga ingen flört eller dylikt. Vi undviker grova ord, detaljer och förskönande av missbruket, då det 

kan trigga igång eller skapa avstånd till andra. Om detta skulle förekomma har mötesledaren rätt att 

kärleksfullt påpeka detta. 

SLAA Videomöte 

Förhållningsreglerna är till för att hålla gruppen välmående. Om någon medlem bryter mot mötets 

ramar eller beter sig gränslöst kan vilken medlem som helst kärleksfullt påpeka detta för att hålla 

kulturen sund och gruppen trygg. Vid behov avbryter vi ordinarie möte för en omröstning om ett 

gruppsamvetsmöte behövs (alla som deltar i mötet har rösträtt. 

* Inventering av möten. Beslut vid tidigare praktiskt möte att deltagarna uppmanas delta på möten i 

veckan för att vid detta möte eventuellt besluta om några möten ska strykas från vår möteslista. 

Diskussion om antalet deltagare under möten i veckan. Få deltagare generellt. Nu finns det många 

SLAA-möten att välja på under en vecka, jämfört med tidigare. Med få deltagare finns risken att vi 

inte erbjuder den hjälp och det stöd som programmet ska ge, ex sponsorskap och vägledning i 

tillfrisknande, om inte finns personer på mötet som följer mötesordningen och gör service.  



* Beslut: Mötesdeltagarna uppmanas delta på distansgruppens möten mitt i veckan för att kunna 

bedöma om något möte ska strykas. Denna fråga tas upp igen på nästa praktiska möte. 

* Informera om serviceposter. Behov av att berätta vad varje servicepost innebär när vi har vakanta 

poster. 

* Beslut: När vakanta serviceposter aviseras ska vi beskriva vad serviceposten innebär. 

* Närvarovärd. Behov av närvarovärdar för möten mitt i veckan diskuterades. Eventuellt kan det vara 

svårt att hitta personer som vill ta sig an uppgiften.  

* Beslut: Vid nästa praktiska möte diskuteras förslaget om närvarovärdar för distansgruppen. 

16. Datum för nästa möte  

Lördagen 25/12 kl 10.30 

Henrik och Daniel kan inte delta. 

17. Mötet avslutas med Sinnesrobönen  

Henrik avslutade mötet med Sinnesrobönen och tackade alla närvarande. 

 

Justeras 

Daniel 

 


