
Praktiskt möte söndag oktober 2022

Ordförande: I

Sekreterare: K

Justerare: H

1. Föregående protokoll: uppläses av ordförande

2. Bordlagda frågor: Förlag på delvis ändrad mötesordning. Tas upp under punkt 8

3. Övriga frågor: Inga

4. Rapporter:

● Ordförande informerar om att ACA-Sveriges servicekonferens sker fysiskt den 17/12-22 i

samband med ett endagarskonvent i Stockholm. Inbjudan kommer att skickas ut. Mer
information kommer att läggas ut på hemsidan.

● Litteraturansvarig informerar att litteratur köpts in och leverans inväntas.

● Ordförande informerar att det vid dags dato finns 1390,60 SEK i kassan.

● Beslut tas att inte skicka överskottspengar till ACA-Sverige då dessa behövs för inköp av
litteratur.

5. Inköp: Inga under perioden, förutom litteratur.

6. Serviceposter:

● Beslut tas att H utses till ordinarie kassör och ersätter därmed nuvarande kassör.

● Lediga serviceposter: a) vice GSR b) vice kassör.

7. Reflektion över trivsel i gruppen:

”Välkomnande och tryggt i gruppen”

”Trivs jättebra här, fin stämning”

”Ser fram emot veckans möten”

”Kärleksfull miljö med en respektfull dynamik”

”Några av oss stannar kvar alltid en stund efter mötena för att välkomna nykomlingar” ”Vi

fokuserar extra när någon är ny på mötet genom att t.ex. ge en extra personlig hälsning till hen”
”Det är inte så stor skillnad för mig mellan ett livemöte och våra möten”

”Ett sätt för oss att föra budskapet vidare är att bjuda på portot vid bokbeställningar”

8. Bordlagd fråga:

I föreslog på september månads arbetsmöte om ämdrad mötesordning. Förslaget går ut på att vi

läser dagens meditation innan vi delar med tidtagning, och att efter delningsrunda så avslutar vi
genom att läsa ACA:s tolv löften. Alla gavs tillfälle att yttra sig. K hade invändningar till detta då det i
praktiken innebär att det vid ändrad mötesordning enligt förslag innebär att ett delningstillfälle
försvinner. Vid nuvarande mötesordning så läses dagens meditation cirka en kvart innan mötesslut
och det ges tillfälle för mötesdeltagarna att dela kort en gång till utan tidtagning, efter den första



delningsrundan. Frågan bordlades.
9. Avslut:

Mötet avslutas med sinnesrobönen i vi-form. 10.

Protokollet justeras direkt efter mötet avslutats.


