Praktiskt möte 12.10.2021
Ordförande: I
Sekreterare: M
Justerare: J
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?
I har en.
4. Har vi några rapporter?
-

5. Information från ACA Sverige och världsorganisationen WSO
ACA Sverige servicekonferens äger rum 20/11. I finns med som representant från gruppen. Går
bra att få länk av I.
6. GSR (Grupp Service Representant)
GSR rapporterar
Boken “Loving Parent” är på väg från Estland. Vi har en hemsida numera.

7. Kassör
Kassör ej med på mötet,. Saldo är 1807, 77 kronor
8. Eventuella inköp
Frimärken är inköpta. Kuvert är inköpta.
9. Finns det några lediga serviceposter?
Vice GSR, vice kassör, vice ordförande, vice sekreterare, ev litteraturansvarig. Visst intresse
av rollen som litteraturansvarig.
10. Nu reflekterar vi om trivsel i gruppen

Trivseln upplevs som god och trygg. Man blir accepterad för hur man är. Det är en varm stämning.
Känns som hemma. Kul att folk kommer tillbaka. Det är högt i tak.

11. Frågor

Det diskuteras kring ev. fler möten. En arbetsgrupp tog vid angående att starta en grupp kring de 14
karaktärsdragen. I, J och A arbetar vidare.

I anmäler övrig fråga om att vi bör ha gruppsamvetsmöte ca 2 ggr per år. Där reflekterar man över
vår grupp. Förslag: Ska vi i november ha gruppsamvets-möte istället? Det tas upp att det kan bli lite
lång tid mellan praktiskt möte.

Det är ingen som motsätter sig att vi har gruppsamvetsmöte i november. Då kan arbetsgruppen
presentera förslag om ytterligare möte. Hur länge ska ett gruppsamvetsmöte vara? Majoriteten vill ha
45 minuter. Sedan har vi vanligt möte efter 45 minuter.

1 februari har Trygghetsgruppen online funnits i 1 år. Det diskuteras om vi ska bjuda in någon för att
fira detta. Bordlägger frågan.

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

