Praktiskt möte 12.08.2021
Ordförande: I
Sekreterare: H
Justerare: A
1. Sekreteraren läser upp föregående mötesprotokoll.
2. Nu kan sekreteraren läsa upp bordlagda frågor och frågor som behöver följas upp från
föregående praktiska möte. Sekreteraren får sedan tid att anteckna dessa i dagens
protokoll under punkt 9.
3. Finns det några övriga frågor?
Inger har en.
4. Har vi några rapporter?
Nej

5.

Information från ACA Sverige och världsorganisationen WSO

Workshops online från WSO – vill man höra mer om det tar vi det efter mötet.

6.

GSR (Grupp Service Representant)
GSR rapporterar
-

-

Info om höstens servicekonference – inget konvent i samband med konferencen.
texter ska läggas upp på hemsidan – gruppen kommer att få godkänna innan det
läggs upp.

7.

Kassör
Kassör ej med på mötet, saldo 1429,47 kr.

8.

Eventuella inköp
Det behövs köpas in en plugin till hemsidan
Frågan bordläggs till nästa möte

9.

Finns det några lediga serviceposter?
Vise GSR, vise kassör, vise ordförande.
Förslag på servicepost: litteraturansvarig.
Inga intresserade. Men det är bra för tillfrisknande att göra service.

10.

Nu reflekterar vi om trivsel i gruppen
Vi trivs och vill komma tillbaka, känner oss tacksamma för service.
Vi blir glada när det är torsdag igen.
Om man känner någon som skulle kunna vara i behov kan man berätta att man deltar i ett
12-stegsprogram och att det finns info på hemsidan.
Kanske kan vi som zoom-grupp fundera över hur vi för budskapet vidare?
Hemsidan kan vara ett bra sätt att föra budskapet vidare.
Uppskattar att man får komma när man kan, det är aldrig för sent.
Har gruppen eget mandat att göra egna översättningar och egna texter? – det finns en
översättningsgrupp som ansvarar för det – där kan man få hjälpa till om man vill.

11.

Frågor
Göra om mötesformatet vid praktiskt möte?

Vi bordlägger frågan.
Ska vi förlänga till 45 min praktiskt möte?
Eller ta bort texter?
Maila gärna till gruppmailen om vi har ideer.

12. Protokollet läses upp och justeras.
13. Mötet avslutas.

