
 

Mötesordning,–,praktiskt,möte,
 

(Kursiv text läses ej högt.  
Praktiskt möte hålls sista måndagen i månaden, ca. 20 min innan mötet avslutas. 

Den som leder mötet bör vara abstinent för dagen.) 
!
!

De tolv traditionerna föreslås som ett sätt för OA-gruppen att fungera.  
(Be någon läsa OA:s tolv traditioner.) 
 
 
Avsikten med praktiska möten är att de som värnar om just denna OA-grupp eller om 
OA som helhet tillsammans ska fatta beslut som rör gruppen. På dessa praktiska möten 
kan du tala om vad du vill göra för service och be om gruppens synpunkter och 
eventuella stöd. Om du blir vald till ett förtroendeuppdrag försök att utföra det till 
bästa förmåga. Kom ihåg att du alltid kan be om hjälp om du behöver det. Tänk alltid 
först igenom vad du själv är beredd att göra istället för att tala om för andra vad de 
borde göra. 
 
 
Beslut fattas genom gruppsamvetet. Ett sunt produktivt liv är vad vi är lovade som ett 
resultat av att arbeta med de tolv stegen. Service hjälper oss att uppfylla det löftet.  
 
 
OA:s ansvarsvädjan: 
”ATT ALLID RÄCKA UT OA:s HAND OCH HJÄRTA TILL ALLA SOM DELAR 
MIN TVÅNGSMÄSSIGHET; FÖR DETTA ÄR JAG ANSVARIG.” 
 
 
Vem vill vara ordförande, sekreterare och justerare för detta möte? 
Väljer gruppsamvetet __________ till ordförande? 
Väljer gruppsamvetet __________ till sekreterare? 
Väljer gruppsamvetet __________ till justerare? 
 
 
Föregående mötesprotokoll läses upp och med utgångspunkt från denna och från övriga 
aktuella frågor upprättar sekreteraren en dagordning för dagens möte. 
 
 
Stående punkter i dagordningen: 

•!Mötesöppnare för kommande månads möten 
•!Rapport från kassören 
•! Intergruppsrepresentanten rapporterar relevanta punkter ur IG-Götalands 

protokoll 
•!Gruppen lämnar meddelanden till intergruppsrepresentanten att ta med sig till 

nästa IG-möte 
•!Eventuella serviceposter som ska tillsättas 
•!Behöver gruppen köpa in något? Vem åtar sig detta? 
•!Sekreterarens dagordning gås igenom 

 
 
Mötet avslutas genom att läsa ”Avslutning” enligt OA:s vanliga mötesordning. 



 

Protokollet från mötet justeras och sätts in i mötespärmen. 


