
Protokoll från Praktiskt möte 07.00 1 februari 2020. 
  
Till ordförande valdes Karin 
Till sekreterare valdes Karin 
5 deltagare 
  
Protokollet 2019-01-04 lästes och godkändes 

 
1.       Beslut 

o   Gruppsamvetet tog beslutet att uppmaningen om att använda tystknappen ska läggas 
till mötesordningen för Praktiskt möte. 

o   Tystknappuppmaningen lyder: ” För att få ett lugnt och tyst möte ber vi alla trycka på 
tystknappen på sin telefon, alternativt *1 och sedan *1 igen för att tala. När du får 
ett inkommande samtal, parkera INTE detta OA möte. Vi som är kvar på mötet störs 
då av en melodislinga som spelas upp, och vi kan inte fortsätta mötet. ”       

o   Ordföranden tar kontakt med kontaktpersonen för morgonmötena för att få texten 
ovan inlagt i mötesordningen innan nästa Praktiska möte. 

2.       Fungerar service på våra morgonmöten? 
o   Mötets uppfattning är att service fungerar bra på morgonmötena men att få är villiga 

att delta i och göra service på de praktiska mötena. 
o   Ett förslag är därför att veckan innan ett praktiskt möte så efterfrågas inte bara 

mötesledare för veckan utan att också sekreterare för det praktiska mötet 
o   Det skulle också förenkla om mötesledaren för det praktiska mötet automatiskt också 

var ordförande för mötet 
3.       Fungerar gruppen? 

o   Mötets uppfattning var att gruppen fungerar bra. 
4.       Tar vi hand om nykomlingar? 

o   Mötet uppfattning var att det är få nykomlingar men att mötet tar mycket bra hand 
om nykomlingar. 

5.       Meddelanden till eller från gruppen 
o   OA Sverige hälsar alla medlemmar i OA välkomna till: 

                                                                  i.       Årets svenska servicekonferens 20–22 mars i Malmö 
                                                                ii.      Konventet i Uppsala den 22 februari 

o   OA World Wide 

                                                                ii.      Worldservice Business Conference 20–25 April. Mer info finns här 
6.       Övriga frågor. 

o   Inga övriga frågor 
7.       Bordlagda frågor att behandla i nästa möte 

o   Förslaget att veckan innan ett praktiskt möte så efterfrågas inte bara mötesledare för 
veckan utan att också sekreterare för det praktiska mötet 

o   Förslaget att man inte skiljer på ordföranden och mötesledare på praktiska möten. 
o   Fundera på andra åtgärder som gör det mer attraktivt att delta i praktiska möten 

Mötet avslutades med sinnesrobönen 
 

                                                                  i.      Region 9 konvent 28 oktober – 1 november hålls på Irland. För mer info 
se här 

http://www.oaregion9.org/region-9-membersgroups/region-9-assembly/2020-assembly-28-october-1-november-in-ireland/
https://oa.org/members/events/world-service-business-conference/

