
Protokoll praktiskt möte Distansgruppen 22-02-26 

Antal deltagare: 9 

 

1. Val av ordförande  

Madde 

2. Val av sekreterare  

Henrik 

3. Val av justerare 

Martin 

4. Föregående mötesprotokoll läses upp och godkänns  

Protokollet lästes upp och godkändes. 

5. Bordlagda frågor läggs till dagens dagordning (tas upp under punkt 14)  

• Bidrag: Förslag på om vi ska ge bidrag, och hur mycket, vid varje praktiskt möte. 

• Inventering av möten: Förslag på vilka möten som kan strykas och vilka mötestider 

som ska gälla. 

• Närvarovärd: Diskutera tillsättning av närvarovärd, kopplat till den inventering av 

möten som genomförs. 

• Uppmaning att göra service: Tillägg i mötesordningen med uppmaning att göra service 

vid praktiskt möte, samt att information för att göra service finns på vår hemsida. 

• Val av vice GSR. 

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

diskussion)  

• Behov av att tydliggöra att vi inte använder video vid distansgruppens möte 

• Information om hur våra möten går till praktiskt 

• Förtydliga mötesmanual om vem som läser chattmeddelanden, host eller enskild 

deltagare 

7. Fastställande av övriga frågor och godkännande av dagordning  

Övriga frågor fastställdes och dagordningen godkändes. 

8. Rapport GSR – meddelande från och till Riksgruppen  

Riksmöte 27 mars, kl 10-15, Stockholm. Behov av personer som gör service på olika poster. Delta och 

gör service om du vill och kan. Anmäl ditt intresse via distansgruppenslaa@gmail.com.  

9. Rapport kassör  

Saldo: 3 456 kr i kassan. 

 

 

mailto:distansgruppenslaa@gmail.com


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

Beslut: Bidrag enligt Riksgruppens riktlinjer om 60% till Riksgruppen och 40% till FWS av det belopp 

som överstiger 2 000 kr (som går till ex Zoom-hyra), samt att beslut om bidrag tas vid varje praktiskt 

möte. Henrik ändrar dagordning för praktiskt möte enligt detta förslag. 

11. Rapport mailansvarig  

Klagomål från nykomling och anhörig att det är få eller inga deltagare på möte, främst 

måndagsmötet. Även felaktighet om information för att ringa in som nu är åtgärdat. I övrigt lugnt på 

mailfronten. 

12. Rapport Zoom-ansvarig  

Anorexi-gruppens Söndagsmöte har valt att inte hyra in sig på vårt konto, utan löst det på egen hand. 

Vårt erbjudande kvarstår. Daniel följer upp med Sara om eventuella tekniska problem att ringa in. 

13. Rapport hemsidesansvarig  

Problem med webben (slaa.se) är löst. Vissa begränsningar vad gäller utseende och funktionalitet. 

Riksgruppen utvärderar ny webbplattform som är säker och lätt att uppdatera. 

14. Bordlagda frågor från föregående möte  

• Bidrag: Förslag på om vi ska ge bidrag, och hur mycket, vid varje praktiskt möte. 

Beslut: Se beslut på punkt 10 ovan. 

• Inventering av möten: Förslag på vilka möten som kan strykas och vilka mötestider 

som ska gälla. 

Beslut: Följande möten ska gälla: Lördag 09.30, måndag 19.00, onsdag 19.00. 

Torsdagsmötena tas bort. Henrik ändrar på webben. 

• Närvarovärd: Diskutera tillsättning av närvarovärd, kopplat till den inventering av 

möten som genomförs. 

Beslut: Frågan lämnas utan åtgärd och utvärderas vid behov. 

• Uppmaning att göra service: Tillägg i mötesordningen med uppmaning att göra service 

vid praktiskt möte, samt att information för att göra service finns på vår hemsida. 

Beslut: Frågan lämnas utan åtgärd och utvärderas vid behov. 

• Val av vice GSR 

Beslut: Thomas väljs till vice GSR. 

15. Övriga frågor  

• Behov av att tydliggöra att vi inte använder video vid distansgruppens möte 

• Information om hur våra möten går till praktiskt 

• Förtydliga mötesmanual om vem som läser chattmeddelanden, host eller enskild 

deltagare 

Beslut: Mötesordningen och hemsidan ska tydliggöra att video inte används vid våra möten. 

Mötesordningen ska tydliggöra att host läser meddelande i slutet av mötet. Henrik och 

Madde tar fram text till hemsidan om hur möte går till praktiskt. Förslag behandlas vid nästa 

praktiska möte. 

 

 



16. Datum för nästa möte  

Lördag 26 mars kl 10.30. 

17. Mötet avslutas med Sinnesrobönen  

Madde avslutade mötet med Sinnesrobönen och tackade alla närvarande. 

Justeras 

Martin 


