Praktiskt möte – “SLAA Videogruppens möte” 2022-08-07
1. Val av ordförande: Martin
2. Val av sekreterare: Kristin
3. Val av justerare: Dan
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) Godkänns.
7. Rapport från kassören: Kassören är inte på plats.
8. Anmälan av övriga frågor (punkt 13)
9. GSR Ger en information/sammanfattning av senaste Protokoll från Riksgruppen: Riksmöte
den 18 september 2022.
10. Finns det några meddelanden till Riksgruppen eller FWS? I SLAA Hjorthagens lokaler blir
det konvent den 17 september 2022. De ordnar även boendemöjligheter.
11 a) Gruppens service-positioner; Finns det några nyval eller ändringar? Nej.
– GSR: Johan Vice GSR: Kristin
– Mail-ansvarig: Daniel W Vice Mail-ansvarig: Anders
– Kassör: Jonas Vice kassör: Daniel
– ZOOM-ansvarig: Andreas Vice Zoom-ansvarig: Pavel
– Webb-ansvarig: Martin Vice Webb-ansvarig: Johnny
11 b) Mötesvärdar fram till nästa praktiska möte söndagen den 4 september 2022:
-

Kvinnomötet: Caroline (om det blir en vice vald också).
Mansmötet: Ingen anmäler sig.

11 c)
-

Mailansvarig meddelar via programvän att det inte inkommit något nytt mail.
Webbansvarig är nästan färdig med korrigeringar som röstades igenom vid senaste
praktiska mötet.
För Zoom-ansvarig rullar det på.

12. Bordlagda frågor
a) Kommittén har skrivit ihop en motion angående sponsorskap utifrån SLAA Basic Text
och AA Stora Boken. Texten lyder:

“Förtydligande av sponsorlistan
Beskriv exakt den text som vi ska rösta på eller diskutera på Riksmöte:
Enbart sponsorer som jobbar i SLAA:s program ska stå med på vår sponsorlista.
Beskriv syftet med motionen eller ämne för diskussion:
För ökad trygghet att nya medlemmar smidigt finner sponsorer som är SLAAsponsorer och inte från något eventuellt systerprogram. Vi har haft nykomling som
sökt via sponsorlistan och matchats med sponsor från SAA Primary Purpose, vilket
inte blev bra.
Beskriv vad som krävs om motionen röstas igenom:
En strängare sponsorlista där inte sponsorer från systergemenskaper är välkomna.
Förslag är ett utökat förfarande när sponsorer anmäler sig till listan. Vi föreslår ett
enkelt “formulär” med frågor om till exempel program-tillhörighet och
sponsormetodik (d v s Hur sponsrar du? Använder du linjeplan? Använder du SLAA
Basic Text och/eller AA Stora Boken?)“ Denna bifalles och skickas till info@slaa.se
inför Riksmötet den 18 september.
b) En ändring i mötesmanualen där sponsorer som sponsrar utifrån SLAA Basic Text
och/eller AA Stora Boken. Texten lyder:
“ Kan ni som är tillgängliga sponsorer och sponsrar enligt SLAA Basic Text och/eller
AA Stora Boken säga era namn?“ Bifalles.
c) 29/4 Gruppinventeringsmöte: Det finns kvinnor som inte känner sig trygga att gå på
Videogruppens möte eftersom det är många män.
-

Förslag om en mail dit man hör av sig om man känt sig obekväm, sedan tas
detta upp i ett gruppsamvetsmöte vid nästkommande kl. 18:00-möte.
Gruppen ombeds fundera på formulering av fråga till nästa praktiska möte
utifrån denna diskussionsfråga.
d) Förslag på plansch för att kunna föra SLAA:s budskap vidare.
- Kristin, Martin och Dan har skrivit fram ett förslag på både en svensk och
engelsk plansch. Bordläggs.
13. Övriga frågor
a) Senarelägga mansmötet på tisdagskvällar. Bordläggs.
b) Ekonomi - dels tankar kring kassören och även vad vi gör med summan i kassan.
Bordläggs.
c) Att mans- och kvinnomöten är exkluderande. Bordläggs.
d) Ta bort servicerollen som Co-host på våra möten? Bordläggs.
e) Att rösta en gång till om ändringen gällande Sinnesrobönen i slutet av möten.
Bordläggs.
f) Att ha en vice mötesvärd till mans- och kvinnomöten. Bordläggs.
g) Att läsa upp det som står i chatten före Sinnesrobönen. Bordläggs.

14. Nästa praktiska möte: Söndagen den 4 september 2022.
Mötet avslutas med Sinnesrobönen
Mejladress för gruppen: videomote.slaa@gmail.com
Mötesprotokoll Justerat datum/namn: 2022-08-11 Dan Ljungberg

