
Praktiskt möte söndag 221208

Ordförande: I

Sekreterare: K

Justerare: D

1. Föregående protokoll: uppläses av ordförande

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

3. Övriga frågor: I anmäler en fråga som tas upp under punkt 8

4. Rapporter:

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

samband med ett endagarskonvent i Stockholm. En motion är anmäld gällande

upprätthållande av riktlinjer för meditations-retreater. Detta- är dock inte en fråga/ansvar

för servicegrupper, varvid motionen inte tas upp.

Litteraturansvarig informerar att aktuella titlar finns i lager och till försäljning via vår

webbplats.

Kassören informerar att det vid dags dato finns 1 710,37 SEK i kassan.

beslut tas att inte skicka överskottspengar till ACA-Sverige då dessa behövs för inköp av

litteratur.

5. Inköp: Kuvert behöver köpas in.

6. Serviceposter:

Beslut tas att K utses till vice sekreterare.

Lediga serviceposter: a) vice GSR. J har anmält intresse för denna servicepost.

7. Reflektion över trivsel i gruppen:

”Trivs jättebra här, ser ram emot varje vecka.”

”Tipsar mina vänner om denna grupp och hoppas att de tittar in.”

”Tacksam för att få vara med.”

”Mötena ör en fantastisk oas och livlina för mig att komma tillbaka till mig själv.”



”Vi välkomnar nykomlingar på ett bra sätt, genom att vara kvar efter mötena.”

”Känner mig lugn och trygg i den här gruppen”

”Att ge service är viktigt för mitt tillfrisknande.”

”Det här är min hemmagrupp och jag trivs så fantastiskt bra.”

”Kärlek, respekt och integritet i vår grupp.”

8. Övriga frågor:

Ny fråga: I tar upp att vi bör ha gruppsamvetsmöte i gruppen. I föreslår att ta in datum för

det i mötesmanualen. Gruppen beslutar att vi har ett gruppsamvetsmöte den 12/1-23 och på

detta möte bestämmer vi vilka fler datum som vi ska ha för gruppsamvetsmöten under 2023.

Bordlagsfråga: I föreslog på september månads arbetsmöte delvis ändrad mötesordning. Att

vi läser vi dagens meditation innan vi delar samt att efter delning avslutar vi genom att läsa

ACA:s tolv löften. Frågan är fortsatt bordlagd.

9. Avslut:

Mötet avslutas med sinnesrobönen i vi-form.

10. Protokollet justeras direkt efter mötet avslutats.


