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 Möte har hållits  040218  
  datum månad år  

 Vid mötet närvarade  3 medlemmar. 
  antal  

1 Mötet öppnas 
 Mötet öppnades av  Sofi   

  namn  

2 Vi väljer ordförande för mötet 
 Till ordförande valdes  Sofi   

  namn  

3 Vi väljer sekreterare för mötet 
 Till sekreterare valdes  Lenita   

  namn  

4 Vi väljer två justerare för mötet 
 Till justerare valdes  Sofi  Josefine  

  namn  namn  

5 Textläsning De tolv traditioner 
 De tolv traditionerna lästes av  Josefin  

  namn  

6 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen lästes upp, 4 övriga frågor anmäldes, dagordningen godkändes. 

  antal  

7 Föregående mötesprotokoll läses upp. 
 Föregående mötesprotokoll lästes upp.  Finns inget föregående protokoll. 

  ev. kommentarer 

  
  

8 Gruppinventering. 
 8.1 Deltagande på möten. 
  Vi pratade om att sprida informationen om våra live-möten genom att affischera på 

vårdcentraler och affärer. Ett annat sätt är sprida information när man ringer in på 
telefonmöten.  

   

 8.2 Hur mår gruppen? 
  Gruppen mår bra. Gruppen präglas av positivitet, hopp och tillfrisknad.  

   

 8.3 Hur är tillväxten? 
  Gruppen har uppnått en liten men stabil massa. Vi behöver fokusera på att bevara 

den fina känslan och ta emot och vårda nya medlemmar. 
   

 8.4 Hur fungerar femte traditionen? 
  Gruppen har lyckats få budskapet att nå fram till de nya och dem som inte har så 

lång abstinens.  
   
  

9 Serviceposter:    
 GSR: Sofi Vice GSR:  

 Kassör: Lenita Vice kassör:  
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 Litteraturansvarig: Josefine Vice litteraturansvarig:  

  
 
 

9.1 Rapport från GSR 
 Inget att rapportera. 

  

  
  

9.2 Rapport från kassör 
 Beslut tas att ett swishkonto kommer att startas upp. En skylt med swish-nummer ordnas 

till kommande möte.  
  

9.3 Rapport från litteraturansvarig 
 Beslut tas att gruppen avvaktar med litteratur tillsvidare.  

  

10 Inköp mm 
 Beslut tas att när vi börjat få in pengar köps polletter och visitkort i första hand. På sikt kan 

gruppen köpa in litteratur, the etc. 
  

11 Bordlagda frågor från föregående möte 
 Inget. 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

12 Övriga frågor tas upp 
 Lokalfrågor; Lenita tar kontakt med Mats Almqvist om att vi får nyttja lokalen och om det 

utgår någon hyra.  
  

 Öppning av lokalen; vi beslutar att vi ska införa rullande ansvar för nyckel och öppnande 
av lokalen. Vi pratade om att Lenita, Sofi och Josefin turas om att ta nyckeln och öppna. 
Öppning av lokalen sker lämpligen 17.50.  

  

 Justering av mötesmanual; vi beslutar att stryka vissa saker i mötesmanualen som inte 
passar våra möten.  

  

 Praktiskt möte hålls första söndagen varje månad.  
  

  
  

  
  

13 Mötets avslutande    
 Mötet avslutades med att Sinnesrobönen lästes. 
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Protokollet justerat av: Protokollet justerat av: Protokollet fört av: 
Sofi  Josefine   

Lenita 
     

 


