
Praktiskt möte 09.01.2022

Ordförande: I

Sekreterare: M

Justerare: H

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.

Det finns visst intresse för rollen som litteraturansvarig. I februari 2022 fyller Trygghetsgruppen
Online 1 år. Uppmärksamma på något sätt?

3. Finns det några övriga frågor?

Fira Trygghetsgruppens online 1 års dag?

4. Har vi några rapporter?

Protokollet för servicekonferensen den 20/11 lästes upp av GSR. Länk för protokollet i sin
helhet: klicka här

I korta drag behandlades bland annat detta: Ekonomiansvarig och vice ekonomiansvarig avgick.
Inga pengar ska skickas WSO, ekonomin inom ACA Sverige behöver stabiliseras innan. Röda
boken med svensk översättning ska vara klar i vår 2022. Nya rutiner vad gäller ekonomin,
numera krävs dubbel attestering.

5. Information från ACA Sverige och världsorganisationen WSO
-

6. GSR (Grupp Service Representant)
GSR rapporterar:
Vi har dragit igång ett söndagsmöte, varje söndag mellan 0930 - 1100. Ofta är det ett mindre
antal personer närvarande.

7. Kassör
Kassör ej med på mötet,. Saldo är 1917, 01 kronor

I samband med denna punkt berörs frågan igen  hur gruppen ställer sig till att skicka pengar till
ACA Sverige.  Det diskuteras att det nu finns “två grupper i en” och att vissa kanske kan
känna sig överkörda om man fattar beslut på ett praktiskt möte på ena dagen.  Det här är något
vi skulle kunna ta upp på ett gruppsamvetsmöte (det faktum att vi delat upp de praktiska

https://docs.google.com/document/d/1wTwoKeuQY3BEFnmqR-k-K9YfzsojRWDLf9WlH_jra4Y/edit


mötena). Förslag att ge 500 kronor till ACA Sveige ges, gruppen stödjer det beloppet. Det
beslutas att skicka 500 kronor till ACA Sverige.

8. Eventuella inköp

-

9. Finns det några lediga serviceposter?
Vice GSR, vice kassör, vice sekreterare, ev litteraturansvarig. Det diskuteras kortfattat vad som ingår i
rollen som litteraturansvarig. I och med att posten är ny finns goda möjligheter att skapa egna rutiner.

10. Nu reflekterar vi om trivsel i gruppen

God och trygg trivsel. För nykomlingar stannar vi tex kvar efter mötet, säger “välkommen” och
skickar “Nykomlingen” till dem som vill.

11. Frågor

H litteraturansvarig? Bordlägger frågan

Uppmärksamma 1-års dagen? Det låter som en rolig idé. Det är lite tight med tid. Förslag: en längre
torsdagskväll där vi skulle kunna bjuda in en talare. I har frågat en person som skulle kunna komma
och berätta sin historia. Vi bordlägger frågan.

´12. Protokollet läses upp och justeras.

13. Mötet avslutas.


