
Praktiskt möte den 1 augusti 2020 07:15 – 07:45 
andreasbjurling@gmail.com 
 
Elva personer deltog.  
Andreas leder mötet. Andreas antecknar också då ingen annan kunde gör service som 
sekreterare 
 
• Tidigare protokoll lästes upp.  
 
• Bordlagd fråga om instruktion om nykomlingar. Karolina och Lizandra har arbetat vidare 
med förslag på ändringar i mötesordningen och Karolina läste upp förslaget. Gruppen enades 
om att förslagen var bra men viss oenighet finns om exakt ordalydelse. Karolina erbjuder sig 
att maila förslaget till OA:s hemsidesansvarig så att det kan läggas upp på hemsidan så att 
alla kan se det och komma med förslag till nästa möte. Frågan bordläggs 
 
• Hur fungerar service på morgonmötena? Gruppen enades om att service fungerar bra i 
gruppen. Villigheten att göra service anses som stor. En åsikt som yttrades var att det oftast är 
samma personer som gör service genom att leda möten och att det vore trevligt om fler ville 
göra service för att öka mångfalden och gemenskapen. 
 
• Hur fungerar 7-mötena som helhet? Gruppen konstaterade att mötena fungerar bra, men att 
det ibland upplevs som att många ringer in och bara lyssnar och att för få stannar och 
erbjuder sina telefonnummer. Detta kan möjligen försvåra för nykomlingar att komma in i 
gemenskapen. Det läggs fram önskemål om att vi ska presentera oss och erbjuda våra 
telefonnummer i större utsträckning. 
 
• Tar vi hand om nykomlingar? Gruppen menar att det fungerar bra, men konstaterar även att 
små förändringar skulle kunna göra det ännu bättre. Den nya mötesordningen är en del av 
förbättringarna som föreslås. 
 
• Inga meddelanden till gruppen.  
 
• Övriga frågor. Frågan om hur man vet vilken litteratur som är godkänd kom upp, men inget 
klart svar framkom. Medlemmar uppmanas att noggrant studera all litteraturs ursprung och 
själva ta ansvar för att endast dela texter ur godkänd litteratur. 
 
• Mötet avslutades med sinnesrobönen.  
 


