
Protokoll Praktiskt morgonmöte, kl. 07.00 

Datum: 6 juni 2020 

Mötesledare: Andreas, förvald på måndagens ordinarie möte  

Sekreterare: Lizandra, väljs på det praktiska mötet.  

Antal deltagare: 8 

 

 Föregående protokoll lästes upp.  

 Det finns inga fler bordlagda frågor kvar till detta möte.  

 Hur fungerar service på möten just nu: Det fungerar bra. Det är många servicevilliga 

just nu och ”det är knappt man hinner med att få en dag”.  

 Hur fungerar gruppen: Gruppen fungerar bra. Vi är ofta uppåt 30 deltagare på 

morgonen vilket är väldigt roligt men ibland blir det ont om tid till delningar.  

 Hur tar vi hand om nykomlingar:  

 Vissa möten har en instruktion för mötesledaren om vad man kan ta upp med 

nykomlingar som stannar kvar efter mötet. Det vore bra med en sådan längre ner på 

mötesordningen och att den i sin inledning riktar sig till nykomlingen så att de känner 

att de är med, och förstår varför de får telefonnummer delade till sig.  

 Vi diskuterar möjligheten att korta ner och samtidigt få till en ännu mer inbjudande 

skrivning för nykomlingar att stanna kvar efter mötet. Just nu säger vi: ”Hej ... (namn). 

Varmt välkommen! Du är den viktigaste personen på mötet! Du är välkommen att stanna kvar 

efter mötet för att ställa frågor och få telefonnummer till andra OA-medlemmar. Finns det 

någon mer än jag som kan stanna kvar och svara på frågor och dela telefonnummer.” 

 Mötet beslutar att skapa en grupp som skapar ett förslag till nästa möte på dels formuleringen 

i mötesordningen samt tar fram ett förslag på punkter och instruktioner/formuleringar som 

mötesledaren kan använda sig av när en nykomling är med på mötet.  

 Mötet beslutar att gruppen kan skicka ett förslag rörande de två delarna så att det finns 

tillgängligt på hemsidan till nästa praktiska möte i juli. I gruppen ingår Karolina, Lisa, Lizandra. 

 Inga meddelanden till gruppen. 

 Inga övriga frågor.  

 Mötet avslutas med att mötesledaren tackar för allas deltagande och sinnesrobönen.  

 


