Praktiskt möte “ –SLAA videogruppen’s möte” 202011-08
1. Val av ordförande:

Johan

2. Val av sekreterare: Johanna
3. Val av justerare: Andreas
4. Mötet avslutas: 19
5. Föregående mötesprotokoll läses upp. Kan det läggas
till handlingarna? Ja
(Om inte varför):
6. Godkännande av dagordning (dagordning läses och
ordförande frågar om gruppen kan godkänna)

Eventuella ändringar: Tog bort anmälan av övriga frågor
7.Rapport Från Kassören: I kassan :…1344……
Kostnader Betald För:………
Månad
8. Anmälan av övriga frågor (punkt 9)
9. GSR Ger en sammanfattning av senaste Protokoll
från Riksgruppen: Riksgruppen har ok ekonomi. Johan är
vald som resurs lageransvarig
10.Finns det några meddelanden
till Riksgruppen eller FWS?:

11. Gruppens service positioner. Finns det några nyval
eller ändringar?
– GSR: Andreas, Vice: Tomas
– Mailansvarig: Vakant
– Kassör: Johanna, Vice kassör: Daniel (valdes in i dag)

- Zoomansvarig: Ni (valdes in i dag)
- Webbansvarig: Frida, vice: Johan
12. Bordlagda frågor
* Info om hur man loggar in i Mötesmanualen. Beslut:
avslås. Nytt beslut. Instruktioner för att ringa in finns på
hemsidan. Se punkten nedan för den texten som
gruppen beslutade att lägga in:
* ”Om du inte har möjlighet att vara med via video, är du
lika välkommen på detta möte, ring då i stället in via
telefon. Se instruktioner på webbsidan:
slaavideomote.com"
* Info om webbsida i Mötesordningen. Möteskoden är…
Se punkten ovan.
* Textläsning på helger: Förslag: ändra till 5 minuter varje
veckodag. Gruppen bifaller.
* Tecken på tillfrisknande. Förslag: att vi läser den texten
på möten. Omjämt datum: löften. Jämt datum: tecken på
tillfrisknande. Gruppen beslöt att ändra frågan till ”Vilka
texter vill vi ha och i vilken ordning” och bordlägga.

* Kassörens nummer i mötesordningen? Gruppen beslutar
att avslå förslag.
* Saknar texten ”Välkommen till nykomling”. Gruppen
beslutar att lägga länk till texten.
* Inte ha datum praktiskt möte i mötesordningen. Gruppen
bifaller förslaget.
* Inte nämna behandlingar och terapeuter vid namn vid
delningar. Bara nämna SLAA och AA litteratur vid namn
på delning. Gruppen bordlägger tills Johanna har förslag
på färdig text nästa praktiska möte..
* Tidtagning. Gruppen bordlägger till Johan nästa möte
har förslag på formulering.
* Ändra mötesordning från ”välkommen” till ”välkomna”.
Gruppen bifaller förslag.
* Namn finns i gamla protokoll från praktiskt möte.
Lösenord på protokoll? Gruppen föreslår att vi lägger
upp i mallen för praktiskt möte att var och en får välja hur
deras namn ska skrivas ut.
* Den som swishar ser kassörens hela namn och
kassören kan se namnet på dem som swishar. Gruppen
disktuterade. Inget beslut togs.
* Vice - bordläggs inte
* Servicepositioner - bordläggs inte
* Andlig rådgivare - bordläggs

* Beslut från praktiskt möte genomförs inte, andra saker
genomförs utan att beslut tagits. Gruppen beslöt att
bordlägga.
* BORDLAGDA FRÅGOR FRÅN ÄNNU TIDIGARE
MÖTEN
Från praktiskt möte 2020-09-06:
* Fredagar (Angelica) – bordläggs igen
* Självdiagnos (Caroline) – bordläggs igen (Jag har fått för
mig att vi har beslutat att vi skulle lägga in denna som
länk på mötesordningen, annars har jag fel)
Från praktiskt möte 2020-10-04:
* Gruppens namn bytes från videogruppen till video och
telefongruppen(Caroline)
13. Övriga frågor
14. Nästa praktiska möte:
Mötet avslutas med sinnesrobönen
Mejladress för gruppen: videomote.slaa@gmail.com

Mötesprotokoll Justerat datum/namn:

