Praktiskt möte – “SLAA Videogruppens möte” 2022-01-02
1. Val av ordförande: Mattias
2. Val av sekreterare: Kristin
3. Val av justerare: Jonas
4. Mötet avslutas: Senast kl. 19:00.
5. Föregående mötesprotokoll läses upp. Kan det läggas till handlingarna? Ja.
6. Godkännande av dagordning (dagordning läses och ordförande frågar om gruppen kan
godkänna) Ja.
7. Rapport Från Kassören: I kassan : 5647:8. Anmälan av övriga frågor (punkt 13)
9. GSR Ger en information/sammanfattning av senaste Protokoll från Riksgruppen: Det sägs
att det nu finns en resurs som tillfällig webbansvarig fram till nästa Riksgruppsmöte.
10.Finns det några meddelanden till Riksgruppen eller FWS?: Medlemmar får lägga in
motioner fram till februari inför nästa Riksgruppsmöte. Motioner kan mailas till
videomote.slaa@gmail.com
11. Gruppens servicepositioner. 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
● Kvinno-/mansmöte?
***Vi påminner om att detta är ett kvinnomöte. Gruppsamvetet har beslutat att för
gruppens trygghet önskas det att vi inleder mötet med en obligatorisk presentationsrunda.
(Om någon som inte identifierar sig som kvinna är på mötet, läs upp följande) Jag ber dig
kärleksfullt att lämna detta möte och komma tillbaka till något av videogruppens andra
möten, kl 18 alla dagar eller tisdagar 20:30 enbart för män.
***Vi påminner om att detta är ett mansmöte. Gruppsamvetet har beslutat att för gruppens
trygghet önskas det att vi inleder mötet med en obligatorisk presentationsrunda.
(Om någon som inte identifierar sig som man är på mötet, läs upp följande) Jag ber dig
kärleksfullt att lämna detta möte och komma tillbaka till något av videogruppens andra
möten, kl 18 alla dagar eller söndagar 15:00 enbart för kvinnor. Detta förslag bifalles. Jonas,

måste vi inte ändå fortsätta diskutera detta på kommande praktiska möte? Eller är det givet
att Martin fixar mötesmanualer för kvinno-/mansmöte? Det känns inte schysst, eftersom
Martin själv inte var med…
Tillägg under Servicepositioner (punkt 11) i praktiskt möte-mallen:
– Manlig mötesvärd för tisdagar kl 21:30: _
– Kvinnlig mötesvärd för söndagar kl 15:00: _
Varje månad väljs två mötesvärdar (en man och en kvinna). Mötesvärden gör service fram till
nästa praktiska möte genom att vara på plats tisdag 20:30/söndag 15:00. Tanken är att de
ska öppna mötet (det behöver inte betyda leda mötet) och ansvara för att nykomlingar får
information om videogruppens andra möten. Om ingen dyker upp efter en kvart får
mötesvärden lämna mötet. Om ingen kan göra service under det praktiska mötet kan
anmälan efteråt ske till videomote.slaa@gmail.com. Detta förslag bifalles. Kristin mailar
Martin om att detta grönmarkerade tillägg läggs in i praktiskt möte-mallen.
● 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 upp det som en pdf-fil? 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.
13. Övriga frågor
● Från gruppinventeringsmötet:
"Det kan vara så att vi indirekt sprider en felaktig form av de 12 stegen, när vi
tillhandahåller en plats för närbesläktade grupper att leta sponseer, till exempel
Primary Purpose (PP), i Videogruppen. De är inte (såvitt jag vet) kopplade till SLAAs
centrala organisation i Sverige eller i USA, och använder inte SLAAs riktlinjer om vad
som är konferensgodkänd litteratur, och det är inte säkert att de använder samma
steg och traditioner som vi." Bordlägges.
● Att alternera mellan texter så att det inte blir så mycket textläsning varje gång.
Bordlägges.
● Serviceposition som betalar för Zoom, vars post inte finns angiven under
Servicepositioner. Denna person, som inte närvarat på möten sedan länge, önskar

avgå. Kan sittande kassör, Jonas, ta över det ansvaret? Jonas godkänner. Gruppen
bifaller.
14. Nästa praktiska möte: 6 februari 2022.
Mötet avslutas med sinnesrobönen

Mejladress för gruppen: videomote.slaa@gmail.com

Mötesprotokoll Justerat datum/namn: Jonas Kassör och Justerare

