
Praktiskt möte videogruppen – Mall för mötesledaren  
 
1. Val av ordförande: Dan   
 
2. Val av sekreterare: Daniel W 
 
3. Val av justerare: Anders 
 
4. Mötet avslutas: 19.00  
 
5. Föregående mötesprotokoll läses upp. Kan det läggas till handlingarna?  
Den lades till handlingarna.  

6. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes. 
 

7. Rapport Från Kassören:  
I kassan finns:7778 kr  
Kostnader för Zoom (månadvis): Vi betalar 200 kr varje månad. 

Kostnader för Webbsidan (årligen): Kostnaden för webbsidan är dyrare och när den ska betalas så 
har GSR ingen ytterligare information om detta. 
 

8. Anmälan av övriga frågor 
Johan hade ett förslag till ändring av presentation för i början av mötet när vi presenterar oss.  
Erika hade ett förslag det finns några verktyg för gruppen att ta till när det sägs triggande saker 
under mötet. 
Micke hade en fråga om videogruppen har funderat på att starta en Facebookgrupp 
 
9. GSR Ger en information/sammanfattning av senaste Protokoll från Riksgruppen:  
Ingen presentation finns 
10. Finns det några meddelanden till Riksgruppen eller FWS?  
Inga meddelanden finns 
11.A. Gruppens service positioner.  
Martin avgår som webbansvarig omgående, men han ställer upp som resursperson tills vidare. Det 
fanns inget intresse för någon att ta ställa upp som webbansvarig just. Inga nyval gjordes 

Finns det några nyval eller ändringar? (Förändringar i fetstil) 
– GSR: Dan Vice GSR: Kristin  
– Mailansvarig: Daniel W, Vice Mail-ansvarig: Anders 
– Kassör: Jonas Vice kassör: Johan 
– ZOOM ansvarig: Andreas Vice Zoom-ansvarig: Pavel  
– Webbansvarig: Martin avgår Vice Webb-ansvarig: Johnny  

 
11.B. Val av mötesvärdar fram till nästa praktiska möte.  
Varje månad väljs två mötesvärdar (en man och en kvinna). Mötesvärden gör service fram till 
nästa praktiska möte genom att vara på plats tisdag 20:00/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  
 
Mötesvärd för mansmöte tisdagar 20.00: Vakant 
Mötesvärd för kvinnomöte söndagar 20.00: Vakant 



11.C. Serviceposterna redovisar  
En gång varje kvartal ska GSR-, Mejl-, kassa-,zoom- och webbansvarig göra en kort redovisning. 
Det innebär att personen berätta vad hen gjort i sin serviceroll under det senaste kvartalet. Om 
någon av dessa inte redovisat eller lämnat meddelande till någon annan i gruppen på ett kvartal 
ska en ny person väljas in till serviceposten. Finns det någon servicepost här som vill redovisa 
 idag?  
Det blev ingen presentation från någon servicepost på detta möte. GSR läste upp information 
från Riksgruppen att det går bra att lämna in motioner till Riksgruppens möte i mars.  
 
12. Bordlagda frågor  

 Ska vi tidsbegränsa längden på servicepostuppdrag till 2 år om det finns någon annan 
som vill ta sig an uppdraget. Förslag att välja servicepostuppdrag på 1 år och därefter 
möjlighet till omval på ett år. Röstningen blev 5 för och ingen emot.  Förslaget antogs 

 
 Caroline hade ett förslag att ändra tiden för kvinnomötet.Förslaget löd ändra tid för 

kvinnomötet till 20.00. Röstningen blev 5 för, ingen emot. Förslaget gick igenom. 
 

 Daniel - hade ett förslag att han ville ändra att som det står idag att mansmötet är öppet 
även för ickebinära och queerpersoner till att det bara är öppet enbart för män.  

 Röstningen blev 5 för och 6 emot. Mötet kvarstår som tidigare.  
 Frågan bordlades till nästa praktiska möte efter det blev ett oavgjort 
 röstresultat.  
 

 Caroline – hade ett förslag sedan tidigare att hon vill införa Co-Host igen. Röstning 
blev ingen för och 9  emot. Frågan röstades bort 

 Caroline –  hade ett förslag sedan tidgare att vi på dom praktiska mötena ska läsa upp 
vad en ordförande och sekreterare innebär. Frågan bordlades till nästa möte.  

 Johan hade ett förslag till ändring av presentation för i början av mötet. Johans förslag var 
att ta bort att vi presenterar oss som Sex och kärleksberoende. Johan hade inget konkret 
förslag och frågan lämnades utan åtgärd.  

 
 Erika har ett förslag det finns några verktyg för gruppen att ta till när det sägs triggande 

saker under mötet. Frågan bordlades till nästa möte. 
 

 Micke hade en fråga om videogruppen har funderat att starta en Facebookgrupp  
 Frågan bordlades till nästa möte.  
 
14. Nästa praktiska möte: Det bestämdes inget datum på detta möte.  Vårt gruppsamvetsmötet 
har bestämt att det praktiska mötet ska hållas första söndagen i månaden. Enligt detta så kommer 
mötet att ske söndagen 5 februari.  
 
Mötet avslutas med sinnesrobönen  
 
Mejladress för gruppen: videomote.slaa@gmail.com  
 
Protokollet justerat 20230205/Anders  


