Praktiskt möte – “SLAA videogruppen's möte” 2022-02-06
1. Val av ordförande: Martin
2. Val av sekreterare: Kristin
3. Val av justerare: Daniel
4. Mötet avslutas: 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)
7.Rapport Från Kassören: I kassan :………
Kostnader Betald För:……… Månad
8. Anmälan av övriga frågor (punkt 13)
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
11 b. Värd för kvinnligt möte (söndagar 15:00): Sara
Värd för manligt möte (tisdagar 20:30): Ingen anmäler intresse just nu. Anmälan kan
ske till mailen.
12. Bordlagda frågor
● Kan internetansvarig skippa att lägga upp senaste praktiska möte i mötesordningen
och enbart lägga upp det som en pdf-fil? (Precis som det är i morgon- och
distansgruppen.) Bifalles.

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

“Innan vi skiljs åt vill jag uppmana alla att ha kontakt med andra medlemmar av
gruppen även mellan våra möten. Jag ber dig kärleksfullt att respektera människor
som uttrycker speciella önskemål kring vilka de vill prata med. En sponsor är en
person som i nära samarbete med en annan medlem ger stöd och vägledning för att
tillämpa SLAA tolvsteg- och tolvtraditionsprogram. Både en sponsor och dem du
byter nummer med bör vara någon som du inte riskerar att agera ut eller starta
intriger med.” Bifalles

● Vad räknas som “godkänd litteratur”? Att vi kan använda all konferensgodkänd
litteratur inom tolvstegsgemenskapen. Frågan röstas ned.

● Eftersnack – bli punkt i mötesordningen.
“Tack till alla er som har kommit hit och delat med er av era erfarenheter, er styrka
och ert hopp. Ni som känner att ni inte fått era frågor besvarade, välkomna att
stanna kvar efter mötets slut för gemenskap där det finns möjlighet till frågor, extra
delningar eller bara umgänge. Har vi en host som kan stanna för att hålla mötet
öppet? Slutligen vill jag påminna om att allt som sagts här är förtroenden som inte
bör lämna detta möte annat än i våra hjärtan. Mötesledaren stannar kvar en liten
stund för att välkomna alla som vill till gemenskap…” Bifalles

● 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? Bifalles. Kommitté (Daniel, Johan och Martin) diskuterar hur detta ska arbetas
fram på ett tydligt sätt i praktiskt möte-manualen. Presenteras vid nästa praktiska
möte.

● Gruppinventeringsfråga: Är frågan om det är vi som individer eller vi som grupp som
sprider budskapet och hur ska vi göra det? Denna fråga får vi skriva ihop till
Riksgruppen. Var går gränsen mellan information och marknadsföring? Får
information finnas på 1177 till exempel? Får vi sätta upp anslag på anslagstavlor? Kan
ni hjälpa oss att förtydliga detta? Sara och Kristin pratar ihop sig och mailar sedan
Johan som skickar vidare till Riksgruppen.

● 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 till 6/3-22.

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 till 6/3-22.

● Att alternera mellan texter så att det inte blir så mycket textläsning varje gång.
Bordlägges till 6/3-22.
13.

Övriga frågor:
● Vi har mycket pengar i kassan. Kan vi använda överskott till att skicka ut nykomlingfoldrar? Bordlägges till 6/3-22.
● Lägga till NÄR i mötesordningen vi går över till praktiskt möte. Bordlägges till 6/3- 22.
● Sprider vi budskapet om de 12 stegen på mötena? Bordlägges till 6/3-22.
● Sprider vi budskapet om de 12 stegen på mötena? För budskapet vidare på ett bra
sätt då det läses i stegen. Vi kanske inte talar om vad stegen "Innebär". Bordlägges
till 6/3-22.
● Vad mer kan gruppen göra för att sprida budskapet? Ingen fråga att ta upp.
Bordlägges till 6/3-22.
●

Attraherar gruppen sex- och kärleksberoende från olika bakgrunder? Gruppen
attraherar pga en vilja att tillfriskna. Bordlägges till 6/3-22.

● Stannar nykomlingar kvar hos oss, eller är omsättningen stor? I så fall, varför? Att få
folk att stanna, hör jag något jag känner igen mig i, "har varit negativt liv men att det
har totalvänt" genom att höra andra tala om sitt. Bordlägges till 6/3-22.
14. Nästa praktiska möte: Söndagen den 6 mars 2022.
Mötet avslutas med Sinnesrobönen

Mejladress för gruppen: videomote.slaa@gmail.com

Mötesprotokoll Justerat datum/namn: Daniel 25/2-22

