Praktiskt möte 14.04.2022
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.
Försenat firande av Trygghetsgruppen 1 år-jubileum?
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
GSR läser upp brev från ekonomiansvarig från ACA Sverige som handlar om de nya
ekonomiska rutiner som upprättats.
6. GSR (Grupp Service Representant)
GSR rapporterar:
Litteraturansvarig meddelar att följande böcker finns inne: Stegboken, Big Red Book,
Strengthening my recovery och The Loving Parent.
Man kan beställa böcker på bok.trygghetsonline@gmail.com (vi lägger upp denna
information på hemsidan)
Det beslutas att gruppen bjuder på frakten

7. Kassör
Kassör ej med på mötet,. Saldo är 1496,88 öre. Vi köpte litteratur för drygt 1200 kronor
8. Eventuella inköp
-

9. Finns det några lediga serviceposter?
Vice kassör
10. Nu reflekterar vi om trivsel i gruppen
Hög trivsel. Synd att det är så få nykomlingar numera. Det har varit lite svajigt med deltagare
på torsdags-mötena. Det hade varit fint att ha en nykomlingsansvarig som följer upp och
stämmer av med nykomlingar, som att ha någon att “hålla handen”.Vi gör
“nykomlingsansvarig” till en övrig fråga.

11. Frågor

Fira 1 årsdagen. H + I + M presenterar förslag. En talare kommer att bjudas in och mötet blir lite
längre där den som vill kan förbereda valfri alkoholfri dryck och mat för att det ska bli lite festligt.
Man får givetvis komma som man är och vara med en del av mötet/firandet. Gruppen godkänner
förslaget.

Nykomlingsansvarig?

Hur kan ett sådant ansvar se ut? Bygger nog på att det är fler personer. Lägga ut något på hemsidan att
man kan bli ihop-kopplad med en nykomlings-ansvarig? Där kan man berätta lite hur det fungerar och
nykomlingen får också då någon att “hålla handen. De som är intresserade av att skicka sina
kontaktuppgifter till eventuella nykomlingar mailar I med sina uppgifter.

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

