
Praktiskt möte – “SLAA Videogruppens möte” 2022-07-03

1. Val av ordförande:    Martin

2. Val av sekreterare:    Kristin

3. Val av justerare:     Anders

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) Ja.

7.Rapport Från Kassören: I kassan: 6410:-

Kostnader betalda för Juli månad.

8. Anmälan av övriga frågor (punkt 13)

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

● Det saknas manliga sponsorer på sponsorlistan.

● Dags att komma in med motioner/diskussioner till nästa Riksmöte i september. Till

nästa praktiska möte, den 7 augusti, ska dessa i sådant fall inkomma till

Videogruppen.

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

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

– GSR: Johan Vice GSR: Kristin

– Mailansvarig: Daniel W Vice Mailansvarig: Anders

– Kassör: Jonas Vice kassör: Daniel

– ZOOM ansvarig: Andreas Vice Zoom ansvarig: Pavel

– Webbansvarig: Martin Vice Webbansvarig: Johnny

11 b. Kvinnomötet: Caroline är mötesvärd för juli månad.

Mansmötet: Peter är mötesvärd första tisdagen i juli, Daniel är mötesvärd resterande
tisdagar i juli månad.

11 c. Johan redovisade utifrån rollen som GSR, se punkt 9. Webb-ansvarig har inget att
rapportera. Zoom-ansvarig har inte gjort något särskilt. Kassör har rapporterat vad som finns
i kassan. Mail-ansvarig berättar löpande på varje praktiska möte om det dyker upp något i
mailen.

12. Bordlagda frågor



c. Synpunkter på mötestexten till kvinnomöten. Den som anmälde frågan är inte på plats.

Strykes.

d. Ska vi skrota detta med manlig och kvinnlig mötesvärd och i stället fråga i slutet av mötet

fråga om någon kan öppna mötet nästa gång? Vi fortsätter såhär tills vi ser att/om det inte

fungerar.

13. Övriga frågor:

a. Ta upp fråga i slutet av mötet om att läsa upp chatten. Svar: Lägga till något i stil med: "Vill hosten

vara vänlig att läsa upp det som står i chatten, tack!" - typ. Bifalles.

b. Hur kan vi vara tydliga med att förmedla att om man ska erbjuda sig som sponsor i den här

gruppen, så ska man sponsra utifrån SLAA Basic Text och AA Stora Boken? Och hur undviker vi att

annan typ av sponsorer söker sponseer i den här gruppen? Svar: Johan tog med sig frågan för ett tag

sedan till Riksgruppen. Riksgruppen klargjorde att SLAA:s möten är till för de som sponsrar enligt

SLAA:s program. Förslag att skapa en kommitté som tar fram ett förtydligande. Erika sammankallar.

Dan, Daniel, Lisa och Martin engagerar sig också.

c. Hur kan vi, utöver att vi gör det på individuell nivå, som grupp sprida SLAA:s budskap vidare utifrån

att vi är en online-grupp? Svar: Det vi gjort hittills är att en länk till FWS lagts till under menyraden

Möten --> Möten och länkar --> Länkar --> Länken: "Suggestion public outreach" Att uppmana våra

medlemmar att titta på länken, sätta upp anslag. Förslag att skriva ihop en affisch för Videogruppen

som lägges på hemsidan för utskrift. Kristin sammankallar. Dan och Martin engagerar sig

också.

d. Att ändra texten under "Välkommen till nykomling"? Förslag att ändra till: "...eller känner sig ny..."

Bifalles.

e. Önskemål om att mötesledaren läser upp Swish-numret istället för att fråga någon annan i mötet

eftersom det vore enklare. Diskussion: Man vill kanske göra service på den punkten. Röstas inte

igenom.

f. Att tidigarelägga mansmötet till kl. 19:30-20:30 istället för kl. 20:30-21:30. Väldigt få män på detta

möte, oftast två personer, en gång har det varit fyra personer. Bifalles.

g. Mötesledaren frågar om någon vill leda oss alla i Sinnesrobönen. Alla andra är mute:ade fram till

"Ske din vilja, inte vår". Bifalles.

h. 29/4 Gruppinventeringsmöte: Det finns kvinnor som inte känner sig trygga att gå på

Videogruppens möte eftersom det är många män. Bordlägges till 7 augusti.

14. Nästa praktiska möte: Söndagen den 7 augusti 2022.

Mötet avslutas med Sinnesrobönen

Mejladress för gruppen: videomote.slaa@gmail.com

Mötesprotokoll Justerat datum/namn: 2022-07-03/ Anders


