Protokoll praktiskt möte Distansgruppen 22-04-30
Antal deltagare: 10

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)
•
•
•
•

Förslag på text till webben om hur möten genomförs
Förslag på ökad delningstid: 2,5 eller 3 min
Diskussion om behov av att göra service
Fråga om USA-delegat till SLAA FWS

7. Fastställande av övriga frågor och godkännande av dagordning
Övriga frågor fastställdes och dagordningen godkändes.
8. Rapport GSR – meddelande från och till Riksgruppen
Riksmötet genomfördes 27 mars i Stockholm. Henrik läste upp delar av protokollet. Beslut om budget
för framtagande av ny hemsida. Bordlagd fråga om hur SLAA förhåller sig till monogami och
polyamori (flersamhet). Nästa riksmöte hålls den 18 september 2022.
9. Rapport kassör
Saldo: 3 723 kr i kassan.
10. Beslut om bidrag till Riksgruppen och/eller Fellowship Wide Service
Beslut: Ge belopp som överstiger 2 000 kr till Riksgruppen samt FWS enligt riktlinjerna. Därmed
fördelas 1 723 kr på följande sätt: 1 033,80 kr (60%) till Riksgruppen och 689,20 kr (40%) till FWS.
Henrik meddelar kassör.

11. Rapport mailansvarig
Madde rapportera att det är lugnt på mailfronten. Information från Riksgruppen har fördelats till
berörda. Uppdatering av Zoom. Inga klagomål om att folk inte deltar på möten. Därför får
mötesändringen ses som lyckad.
12. Rapport Zoom-ansvarig
Daniel rapportera att det inte är några problem med Zoom. Tidigare problem har löst sig. Inga
ändringar behövs.
13. Rapport hemsidesansvarig
Henrik rapporterar att uppdatering av sidor och mötesordning har gjorts enligt tidigare beslut.
14. Bordlagda frågor från föregående möte
•

Inga bordlagda frågor

15. Övriga frågor
•
Förslag på text till webben om hur möten genomförs
Madde läser upp förslag till text.
Beslut: Texten godkänns och publiceras på hemsidan i länk och som löpande text av Henrik.
Synpunkter skickas till Distansgruppens e-post.
•
Förslag på ökad delningstid: 2,5 eller 3 min
Martin föreslår att utöka delningstiden 2,5 eller 3 min.
Beslut: Delningstiden utökas till 3 min. Mötesordningen uppdateras av Henrik.
•
Diskussion om behov av att göra service
Madde framhåller att det inte är upp till en viss skara av enskilda medlemmar att göra "all"
service, utan att det är allas ansvar i gruppen. Diskussion om hur fler kan uppmuntras göra
service. Ett alternativ kan vara att lyfta frågan om gemensam service som en
gruppsamvetsfråga i inledningen av mötet.
Beslut: Frågan lämnas utan åtgärd och utvärderas vid behov.
•
Fråga om USA-delegat till SLAA FWS
Annica frågar om när SLAA Sverige senast skickade en delegat till möte i USA. Detta gjordes
för flera år. En rapport skrevs och redovisades för Riksgruppen som sedan spreds till övriga
grupper. Ekonomiska skäl och behov av att prioritera andra kostnader ligger till grund för att
SLAA Sverige inte har skickat en delegat de senaste åren.
16. Datum för nästa möte
Lördag 28 maj kl 10.30.
17. Mötet avslutas med Sinnesrobönen
Sara avslutade mötet med Sinnesrobönen och tackade alla närvarande.
Justeras
Madde

