Praktiskt möte – “SLAA videogruppen's möte” 20211. Val av ordförande: Johan
2. Val av sekreterare:
3. Val av justerare:
4. Mötet avslutas:

Kristin
Johan

Som senast kl. 19:00.

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:
7.Rapport Från Kassören: Summa i kassan: 4974:- Kostnader: Betalt för september månad,
hemsida och Zoomhyra är ej betald ännu för oktober månad. Det är struligt angående vem
som är Zoomansvarig, detta kommer att lösas på torsdag.
8. Anmälan av övriga frågor (punkt 9)
9. GSR Ger en information/sammanfattning av senaste Protokoll från Riksgruppen: Johan
berättar: Det saknas en webbansvarig i Riksgruppen. Det finns en jätteutmaning i att
uppdatera/utveckla SLAA:s hemsida.
10.Finns det några meddelanden till Riksgruppen eller FWS?: Nej.
11. Gruppens servicepositioner. Finns det några nyval eller ändringar?
– GSR: Johan Vice GSR: Thomas
– Mailansvarig: Emelie Vice Mailansvarig: Caroline
– Kassör: Jonas Vice kassör: Daniel
– ZOOM-ansvarig: Daniel Vice-Zoom ansvarig: Pavel
– Webbansvarig: Johan Vice Webbansvarig: Frida
12. Bordlagda frågor: 13. Övriga frågor:
1.

När det står att man "kan" ha kameran på så kan det tolkas som ett val. Bör det
istället stå "ska"? Flera mötesdeltagare menar att man ska ändra till "ska" i
mötesordningen. En mötesdeltagare har hört om en person på möte som inte kan
ringa in och inte kunde ha video på. En annan mötesdeltagare menar att om man har
särskilda skäl och uppger dessa i början av mötet kan detta godkännas. En
mötesdeltagare påpekar anonymitetens betydelse, gruppens trygghet, man vill veta

vem som "sitter på andra sidan skärmen". Omröstning: Ändra till "ska" i
mötesordningen: 11. Särskilda skäl: 2. Ha det som det är: 0. Vi ändrar i mötesordningen
till "ska" istället för "kan". Annars får man ringa in.
2.

Hostens möjlighet att skriva privata meddelanden i chatten bör tas bort? Personer
har blivit kontaktade privat, vilket inte är syftet. Omröstning: Ta bort funktionen att
kunna skicka privata meddelanden:13. Ingen röstar emot. Bifalles således. Jonas
kontaktar Daniel som är Zoom-ansvarig så att funktionen ändras.

3.

Gruppsamvetsmöte innan man eventuellt slänger ut någon? Detta bifalles
(sekreteraren hann inte anteckna med hur många röster). (Caroline är emot
formuleringen om att "slänga ut", därför lägger hon ner sin röst.)

14. Nästa praktiska möte: 7 november 2021.
Mötet avslutas med Sinnesrobönen.
Mejladress för gruppen: videomote.slaa@gmail.com
Mötesprotokoll Justerat datum/namn:

