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 Möte har hållits  06 08 17  

  dag månad år  

 Vid mötet närvarade  6 medlemmar. 

  antal  

1 Mötet öppnas 

 Mötet öppnades av  Kia  

  namn  

2 Vi väljer ordförande för mötet 

 Till ordförande valdes  Kia  

  namn  

3 Vi väljer sekreterare för mötet 

 Till sekreterare valdes  Sofi  

  namn  

4 Vi väljer två justerare för mötet 

 Till justerare valdes  Susanna och Anna  

  namn  

5 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen lästes upp, 4 övriga frågor anmäldes, dagordningen godkändes. 

  antal  

6 Föregående mötesprotokoll läses upp. 

 Föregående mötesprotokoll lästes upp.   
   

  
  

7 Gruppinventering. 

 7.1 Deltagande på möten. 

Generellt bra, ofta med fler än 6 personer per möte. Enstaka möten har dock ibland 

blivit inställda nu under sommaren, gäller främst lunchmöten. Sommar brukar vara 

lite lägre deltagarantal.   

   
   

 7.2 Hur mår gruppen? 

 

Gruppen må bra men önskemål finns att det ska vara en mer tillåtande attityd om 

vad vi får och inte får dela. D.v.s. även om vi har fokus på tillfriskande och hopp 

måste alla känna sig välkomna att dela trots en dålig dag.  

 

Det finns också en önskan om att gruppen skulle må/mötena mindre störande om 

inte presentation av sena ankomster skulle avbrytas. Punkten hanteras under 11. 

Övriga frågor.  

   
   

 7.3 Hur är tillväxten? 

Vi blir nog fler men lite svårt att veta hur många nya som återkommer eftersom vi nu 

har så många telefonmötesdagar.  

 

På live-möten kan vi berätta om telefonmötena och hur dessa fungerar så fler vågar 

ringa in.  
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 7.4 Hur fungerar femte traditionen? 

Vi tycker det fungerar bra och vi har många nya på mötena som vi ibland ringer eller 

smsar.  

 

   
   

8 Mötestider  

Kul med möte varje dag.  

 

Önskemål finns om att starta morgonmöten, se bordlagd fråga .10.1 

 

Önskemål finns att det borde finnas ett eller flera möten där dagens tema (stegen) inte 

ändras p.g.a. att en nykomling är närvarande. Detta för att inte bara steg 1 blir frekvent 

läst och delat kring. Förslag gavs att stegen läses på rullande schema med 1 

steg/möte(vecka). Frågan bordlades till nästa möte för vidare diskussion och förslag till 

beslut om mötesdag/tid och innehåll i ett ”stegmöte”. Beslut bör också tas om vem som 

ansvarar för nytt förslag till mötesmanual.  
  

9 GSR-info. 

Stegarbetsgrupp #3 startas upp nu i augusti/september. Kia leder denna. Anmäl intresse 

till Kia om du vill vara med. De som har anmält intresse till tidigare grupper och inte fått 

plats har dock förtur till denna.   

 

Ingen ny info mer än att GSR och vice-GSR saknas. Se pkt 11.4 

 

 
  

10 Bordlagda frågor från förra mötet. 

10.1 Önskemål om morgonmöte.  

Kommittén som bl.a. skulle hantera denna fråga har inte kommit vidare, bl.a. för att det 

blev så många olika punkter som skulle lösas. Detta möte beslutade att Maria H leder en 

grupp som enbart tittar på morgonmötespunkten.  

 

Info läggs ut på FB och chat där de som vill vara med i en grupp anmäler sitt intresse. 

Gruppen får i uppdrag att ta fram ett förslag på mötestid och dag, möteslängd, manual 

etc. för beslut på ett praktiskt möte framöver.   

 

 

 
  

11 Övriga frågor. 

 

11.1 Sena ankomster och presentation 

Diskussion om att sena ankomster och således avbrott i mötet för att hälsa 

välkommen/fråga efter namn är mycket störande och önskemål finns att detta bör 

hanteras på annat sätt. Gruppen har sedan tidigare en vilja att alla ska presentera sig på 

mötet även om man sedan väljer att inte vara tyst. För att komma vidare med denna punkt 
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kom mötet fram till att vi behöver ta fram ett förslag på hur vi ska gå vidare samt hur en 

förändring av manualerna i så fall ska göras. Frågan bordläggs till nästa möte 

 

11.2 Kontaktperson på nätet 

Kia vill inte ha kvar sitt telnr på hemsidan pga telefonförsäljare. Hon meddelar SSK en 

mejladress istället dit folk kan vända sig för att få kontakt med henne. 

 

11.3 Manualer som ligger ute som förslag 

P.g.a. punkt 11.1 kan gruppen ej besluta att gk manualerna. Det är bättre att göra detta 

efter att gruppen beslutat hur vi ska göra med presentation av sena ankomster.  

 

11.4 GSR –vice GSR 

GSR och Vice-GSR saknas.  

Sofi visade sitt intresse och valdes till tf.GSR. Gruppen bestämde att hon kan väljas som 

ordinarie efter 3 mån abstinens. 
  

 

12 Mötets avslutande    

 Mötet avslutades med att Sinnesrobönen lästes. 

 

 

 

Protokollet justerat av: Protokollet justerat av: Protokollet fört av: 
Susanna  Anna  Sofi 

     
 


