
Praktiskt möte – “SLAA videogruppen's möte” 2021-12-05

1. Val av ordförande:    Martin

2. Val av sekreterare:    Kristin

3. Val av justerare:     Martin

4. Mötet avslutas:  Som senast kl. 19:00.

5. Föregående mötesprotokoll läses upp. Kan det läggas till handlingarna? Gruppen svarar ja.

6. Godkännande av dagordning (dagordning läses och ordförande frågar om gruppen kan

godkänna). Gruppen svarar ja.

7.Rapport Från Kassören: I kassan : 5409:-

8. Anmälan av övriga frågor (punkt 9)

9. GSR Ger en information/sammanfattning av senaste Protokoll från Riksgruppen: -

10.Finns det några meddelanden till Riksgruppen eller FWS?: -

11. Gruppens service-positioner. Finns det några nyval eller ändringar?

– GSR: Johan Vice GSR: Kristin

– Mailansvarig: Emelie Vice Mailansvarig: Caroline

– Kassör: Jonas Vice kassör: Daniel

– ZOOM ansvarig: Andreas Vice Zoom ansvarig: Pavel

– Webbansvarig: Martin Vice Webbansvarig: Frida

12. Bordlagda frågor

● Text angående att få stänga ute någon vid icke godkänt beteende (ex. om man inte

slår på kameran eller beter sig gränslöst). En enklare variant av gruppsamvetsmöte för

mindre incidenter.

Michaels reviderade textförslag:  “Hej! XXX, Sex och Kärleksberoende. Med tanke på

XXX hade jag velat ha ett gruppsamvetsmöte (den korta versionen). Andra Traditionen

säger att: För vår grupp finns bara en högsta auktoritet – en älskande Gud, såsom hen

kommer till uttryck i vårt gemensamma gruppsamvete. Nu har jag lagt märke till XXX /

det XXX som hände och jag vill veta om gruppsamvetet håller med om att host

temporärt stänger ute XXX med tanke på anledning XXX. Alla som är för, räcker upp

handen. (Om fler än hälften räcker upp handen/säger ja får host temporärt stänga ute

deltagaren som stör/inte följer reglerna). Mötet fortsätter.”

Deltagare måste få chans att sätta på kameran. Det är i andra frågor, såsom gränslöst

beteende, som gruppsamvetsmöte behövs.



Svar: 8 deltagare röstar för. 0 röstar mot.

● Kvinno-/mansmöte? Bordlägges.

Vilken dag och tid för kvinnor/män? Omröstning ger:

- Mansmöte tisdagar kl 20:30.

- Kvinnomöte söndagar kl 15:00.

Mötesvärdar som ändras månadsvis? Kan man fråga detta i mötesordningen?

- Daniel kan vara värd för mansmöte fr o m 12/12 fram till nästa praktiska möte

2/1 2022.

- Kristin kan vara värd för kvinnomöte fr o m 19/12 och fram till nästa praktiska

möte 2/1 2022.

Tillägg i mötesmanualen. Om du vill byta nummer med andra medlemmar kan du

också stanna kvar: “Jag vill också informera kring två av Videogruppens möten:

Tisdagar kl 20:30 som från och med nu är enbart för män och söndagar kl 15:00 som

från och med nu är enbart för kvinnor.”

Svar: 9 röstar för denna mötestext. 0 röstar mot.

Tillägg i servicepositioner: Mötesvärdar för kvinno-/mansmöte.

Förslag på text för presentationsrunda skriver Daniel och Kristin till nästa gång.

● (Gruppinventeringsmötets frågor; se under övriga frågor.)

13. Övriga frågor

● De som är aktiva i service-positioner: Skulle det vara möjligt för dem att en

gång/kvartal ge en kort redovisning om vad som gjorts? Kan det läggas in på punkt

11? Bordlägges.

● Gruppinventeringsfråga: Är frågan om det är vi som individer eller vi som grupp
som sprider budskapet och hur ska vi göra det? Bordlägges.

● Kan internetansvarig skippa att lägga upp senaste praktiska möte i mötesordningen
och enbart lägga det Kan du, Martin, lägga till hela frågan? Jag hängde inte med
där… Bordlägges.

● Gruppinventeringsfråga: Vi har två ställen i mötesordningen där service tas upp - i
och med fråga om vem som kan vara host samt vem som kan ta tid. Hur kan ett
sådant förtydligande kring service tas upp i mötesordningen? Bordlägges.

● Text om att respektera vem man vill bli kontaktad av - ta samma som
Morgongruppen? Bordlägges.

● Vad räknas som “godkänd litteratur”? Bordlägges.
● Eftersnack - bli punkt i mötesordningen. Bordlägges.

14. Nästa praktiska möte: 2 januari 2022

Mötet avslutas med sinnesrobönen

Mejladress för gruppen: videomote.slaa@gmail.com

mailto:videomote.slaa@gmail.com


Men ska inte protokollet mailas till info@slaa.se ?

Mötesprotokoll Justerat datum/namn: 07/12-21 Martin

mailto:info@slaa.se

