
Protokoll för Praktiskt Morgonmöte kl 07:00 – 3e oktober 2020 

6 personer deltog.  

Karin var ordförande och sekreterare för mötet.  

Tidigare protokoll lästes upp. 

  

Bordlagda frågor 

• Förslaget på texten i mötesordningen som förtydligar för nykomlingar och återvändande varför vi 

delar telefon nummer lästes upp.  

·       Gruppsamvetet beslutade att anta den förklarande texten. 

·       Karolina och Erik ser till att den nya texten inkluderas i mötesordningen och att den nya 

mötesordningen laddas upp. 

·       Vi hjälps åt att informera gruppen om den nya mötesordningen 

  

Hur fungerar service på morgonmötena? 

·       Gruppen konstaterade att det finns en stor villighet att göra service. 

  

Hur fungerar gruppen?  

·       Gruppsamvetet anser att gruppen fungerar bra. 

  

Tar vi hand om nykomlingar?  

·       Ja, nykomlingar och återvändande känner sig välkomna. Det uppfattas också som positivt att 

vi i mötesordningen frågar efter om det är någon som är med inte bara för första gången 

utan också för andra eller tredje gången. 

  

Meddelanden till gruppen. 

·       Drakudden 13–15/11 är inställt. Om vi vill anordna ett digitalt konvent så behövs 

servicevilliga. Anmäl ditt intresse till Moa moa_otterbo@hotmail.com 

·       Till Drakudden i november behöver OA-Sverige välja en ny Kassör och en ny Sekreterare. Det 

finns gott om tid att börja fundera på om just Du vill tillfriskna genom att göra service! För 

mer info se OA’s hemsida. 

Övriga frågor. 

·       Några av medlemmarna informerade att OA betalar en liten avgift till Swish för varje enskilt 

Swish. Det är därför bättre att Swisha större summor, färre gånger än många små summor. 

Alla bidrag, små eller stora, är dock varmt välkomna enligt tradition 7 som säger att ’Vi är 

självförsörjande genom egna frivilliga bidrag’. 

·       Baserat på att det är många repetitioner i texten för ordinarie möte och praktiskt möte 

enades gruppsamvetet om att titta på om mötesordningen för praktiskt möte skulle kunna 

kortas ned något. Karin tar fram ett förslag som vi kan diskutera på nästa möte. Förslaget tas 

fram efter det att mötesordningen med de i dag beslutade ändringarna laddats upp. 

 

Mötet avslutades med sinnesrobönen. 

 


