Praktiskt möte – “SLAA videogruppen's möte” 20211. Val av ordförande: Christoffer
2. Val av sekreterare: Carl
3. Val av justerare: Martin
4. Mötet avslutas: 19.00
5. Föregående mötesprotokoll läses upp. Kan det läggas till handlingarna?
(Om inte varför): Ja
6. Godkännande av dagordning (dagordning läses och ordförande frågar om gruppen kan
godkänna) Ja
Eventuella ändringar: Nej
7.Rapport Från Kassören: I kassan : 6841 kr
Kostnader Betald För: - Månad: 8. Anmälan av övriga frågor (punkt 9)
- Omkonstruktion av praktiskt möte
- Anslagstavla
9. GSR Ger en information/sammanfattning av senaste Protokoll från Riksgruppen:
Riksmöte om två veckor, på nästa praktiska möte kommer en rapport från det.
10.Finns det några meddelanden till Riksgruppen eller FWS?: Nej
11. 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
– Manlig mötesvärd: Christoffer
12. Bordlagda frågor:
– förslag på plansch för att kunna föra SLAAs budskap vidare. Affischen visas. Röstning:
Ja: 6 Nej: 1

13. Övriga frågor
A. Ska vi senarelägga mansmötet på tisdagar till 20.30 istället för kl 19.30?
Förslag på ändring: 20.00 istället för 19.30.
Röstning: Ja: 6 Nej: 0
B. Ekonomi, vad gör vi med pengarna i kassan? Vi behöver inte ha mer pengar i kassan än att
klara oss ett halvår (1200kr).
Förslag 1: Så fort kassan överstiger 2000kr så skickas allt som ligger över 1500kr till FWS och
riksgruppen.
Förslag 2: att vi sparar pengarna till att kunna genomföra ett konvent.
Förslag 3: att vi delar kassorna, en för konvent och en för bidrag till FWS och riksgruppen i
enlighet med förslag nr 1.
Förslag 4: att tillsätta en konventkommitté för att räkna på saken.
Vem vill sitta i kommittén? Daniel W, Martin, Isak(Sammankallande).
Vilka vill ha en konventkommitte och lägga pengarna på det: 4
Vem vill skicka pengarna till FWS och riksgruppen: 1
14. Nästa praktiska möte: 2 oktober
Mötet avslutas med sinnesrobönen

Mejladress för gruppen: videomote.slaa@gmail.com

Mötesprotokoll Justerat datum/namn:

