
Ordförande: I

Sekreterare: A

Justerare: K

1. Föregående protokoll: Uppläses av I (ordförande för mötet)

2. Bordlagda frågor: förslag på delvis ändrad mötesordnning. Tas upp under punkt
8.

3. Rapporter: Inga

4. Rapporter*

I kom inte iväg till servicekonferensen i Stockholm men hon meddelar att det
kommer ett erbjudande att kunna beställa BRB på svenska. Om vi beställer i förväg
innebär det att boken blir billigare.

Litteraturansvarig meddelar att all litteratur finns inne och går att beställa.

Kassören informerar att det finns 1 119,61 kr i kassan vid dags dato. Zoomavgiften
är den största utgiften för gruppen därför föreslås att rekommendationen för bidrag
blir 25-26 kr. I ändrar detta i texten. Gruppen beslutar att inte skänka några pengar
till ACA Sverige den här månaden utan spara till nästa servicekonferens till våren.

5. Inköp: Inga under perioden.

6. Serviceposter: Beslut tas att J utses till vice GSR.

Lediga serviceposter till våren när I slutar är GSR. Om någon är intresserad så säg
till.

7. Reflektion över trivsel i gruppen:

”Välkommen och sedd som ny i gruppen”

”Trivs bra i gruppen, bra namn på gruppen -trygghetsgruppen-”

”Gamla” tar hand om nya på ett bra sätt”

”Trivs jättebra”

”Trivdes från första dagen”

”Varit med 6 mån känns jättebra, inte kunnat vara med så mycket men ändå kännt

sig mycket välkommen, det känns som en hemma grupp”

”Första mötet, känns fint”



”Känner sig jättevälkommen”

”Trivs mycket bra i gruppen, fin gemenskap så vi lär känna varandra trots att vi sitter

i olika delar av Sverige och även utomlands”

”I februari har gruppen funnits i 2 är och nu är snart alla serviceposter tillsatta”

8. Bordlagd fråga:5

I september tog I upp om att ändra i mötesordningen. Förslaget går ut på att vi läser

dagens meditation innan vi delar och att efter delningsrunda så avslutar vi genom att

läsa ACA:s tolv löften. Alla i gruppen godtog detta förslag. Så nu är det beslutet

fattat. I ändrar i mötesmanualen.

9. Avslut:

Mötet avslutas med sinnesrobönen i vi-form.

10. Protokollet justeras direkt efter mötet avslutats.


