
Praktiskt möte 10.02.2022

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.

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?

-

5. Information från ACA Sverige och världsorganisationen WSO
-

6. GSR (Grupp Service Representant)
GSR rapporterar:
-

7. Kassör
Kassör ej med på mötet,. Saldo är ca 1900 kronor

8. Eventuella inköp

Frimärken, I tar det med kassören

9. Finns det några lediga serviceposter?
Vice GSR, vice sekreterare, vice kassör och ev litteraturansvarig. Det finns intresse för rollen som
litteraturansvarig. Det diskuteras hur ett upplägg skulle kunna se ut och lite praktiskt kring den
posten. Bla diskuteras om gruppen ska stå för portot när böcker skickas. Pga att gruppen har god
ekonomi per dagens datum bestäms det att gruppen bjuder på portot. Det nämns att det kan vara en



del av tillfrisknandet. Det pratas om att man som grupp bör ha 3 “månadshyror”/buffert. Det beslutas
att gruppen bjuder på portot och att K är litteraturansvarig. H anmäler sig som vice sekreterare.

10. Nu reflekterar vi om trivsel i gruppen

God och trygg trivsel. Det känns varmt och öppet.  För nykomlingar stannar vi tex kvar efter
mötet, det diskuteras om vi skulle kunna ta en lite mer aktiv roll i välkomnandet av
nykomlingar, tex dela telefonnummer.

11. Frågor

Litteraturansvarig - avklarat.

Fira 1 årsdagen. H + I + M funderar och presenterar ett förslag.

Det tas även upp att vi bör ha gruppsamvetsmöte igen (ca 4 ggr per år). Förslag för nästa
gruppsamvetsmöte: 10/3. Det beslutas om att vi har gruppsamvetsmöte 10/3

´12. Protokollet läses upp och justeras.

13. Mötet avslutas.


