
MÖTESORDNING praktiskt möte, OA Malmö 

Vem kan göra service genom att vara orförande för detta möte?  

Vem kan vara sekreterare? Vem kan vara justerare? 

Väljer gruppsamvetet _________till ordförande? 

_________till sekreterare och _______ till justerare? 

Mötesordförande läser: 

Pratiskt möte hålls sista söndagen i varje månad & pågår max 30 min av ordinarie 
mötestid. Därefter följer delningsmöte med tema: Service. 

Vill någon läsa OA’s 12 Traditioner? 

(Finns i detta häfte samt i längst bak i Boken OA’s 12 steg & 12 traditioner) 

Avsikten med dessa praktiska möten är att de som värnar om just denna OA-grupp eller 
om OA som helhet 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 efter 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 och prouktivt liv är vad vi är lovade som 
ett resultat av att arbeta med de 12 stegen. Service hjälper oss att uppfylla det löftet. 

OA’s ansvarsvädjan: 

Att alltid räcka ut OA’s hand & hjärta till alla som delar min tvångsmässighet, för detta 
är jag ansvarig. 

Mötesordning: 

-Föregående mötesprotokoll läses upp, protokollet finns var? 

-Anmälan övriga frågor till dagens möte (plus de från föregående om några) 

-Rapport från GSR 

-Rapport från kassör 

-Vakanta serviceposter 

-Tradition 5 – Aktiviteter för att uppnå vårt främsta syfte – att nå ut till de som ff lider. 

-Behöver gruppen köpa in något? Vem åtar sig detta? Finns det något behov att 
sambeställa litteratur från Oa’s hemsida, vem åtar sig att koordinera detta? 

-Övriga frågor 

Protokollet justerars, signeras och sätts in i Pärmen 

Ordinarie möte startar: Delningsmöte med tema: Service, följ ordinarie mötesmanual 


