
 

 

Mötesordning – praktiskt möte 
OA-grupp Pärlan 

 

[Text i klammer läses ej högt.  

Praktiskt möte hålls första tisdagen i månaden, på max 60 min. Därefter hålls 

ett, förkortat, ordinarie OA-möte. Vid behov kan det praktiska mötet förlängas 

om gruppsamvetet är enigt. 

Den som leder mötet bör vara abstinent för dagen. ] 
 

 

 

 

Hej jag heter ___________och är tvångsmässig ätare. Idag har vi praktiskt 
möte, i max en timme, och avslutar med ett förkortat ordinarie OA-möte 
resterande mötestid.  
 
 
Finns det några nykomlingar på mötet? [Om det finns nykomlingar på mötet, be 

någon i gruppen som lever i stegen att ta med personen till ett annat rum och ge 

en kort introduktion om OA, berätta sin livshistoria och ge möjlighet att ställa 

frågor.] 
 
 
Avsikten med praktiska möten är att de som värnar om just denna OA-grupp 
eller om OA som helhet, tillsammans 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 till 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 produktivt liv är vad vi är lovade 
som ett resultat av att arbeta med de tolv stegen. Service hjälper oss att uppfylla 
det löftet.  
 
 
De tolv traditionerna föreslås som ett sätt för OA-gruppen att fungera.  
[Be någon läsa OA:s tolv traditioner] 

 
 
 



 

 

Vem vill vara ordförande, sekreterare och justerare för detta möte? 
Väljer gruppsamvetet __________ till ordförande? 
Väljer gruppsamvetet __________ till sekreterare? 
Väljer gruppsamvetet __________ till justerare? 
 
 
Det finns en mall för att skriva protokoll. [Kopior på mallen finns i pärmen] 
Dagordningen är som följer: [Läs upp dagordningen] 
 

a) Föregående mötesprotokoll läses upp. Ev bordlagda 
                      frågor lägges till dagordningen. 

b) Mötesöppnare för kommande månads möten 
c) Rapport från kassören 
d) Grupprepresentanten (GSR) rapporterar från SSR 
e) Gruppen lämnar meddelanden till GSR ansvarig att ta 

                      med sig till nästa SSR-möte 
f) Eventuella serviceposter som ska tillsättas  
g) Eventuella inköp 
h) Bordlagda frågor [Sekreteraren skriver ned bordlagda 

                      frågor från föregående mötet i dagens protokoll] 
i) Övriga frågor [Ställ frågan till gruppen ”Finns det 

några övriga frågor till dagens möte?” Sekreteraren skriver ner 

eventuella övriga frågor i protokollet] 
 
 

[Om det praktiska mötet fortfarande pågår kl 18.27]:  
Nu är det en kvart kvar av OA mötestiden. Vi har två val:  

1. Vill vi fortsätta det praktiska mötet tills mötestiden är slut 18.45?  
2. Eller vill vi avsluta det praktiska mötet nu och ha en kort delningsrunda?  

Vad säger gruppsamvetet? 
 
 
[Om det praktiska mötet har avslutats långt innan kl 18.27]:  
Det praktiska mötet är nu slut. Vi fortsätter med ett förkortat ordinarie OA-
möte. Tack för att jag fick leda detta praktiska möte. 
[Protokollet från mötet justeras och sätts in i mötespärmen.] 
 
 
Vi avlutar med att läsa OA:s ansvarsvädjan tillsammans: [Laminerade texter 

finns i skåpet] 
”Att alltid räcka ut OA:s hand och hjärta till alla som delar min 
tvångsmässighet, för detta är jag ansvarig”. 
 



 

 

Protokoll praktiskt möte OA Pärlan  Datum:__________________________ 

Ordförande: ______________________ 

Sekreterare: ______________________ 

Justerare: ________________________ 

 

a) Föregående mötesprotokoll läses upp. Ev bordlagda frågor lägges till dagordningen. 

b) Mötesöppnare för kommande månads möten 
_________________________________________________________________________________ 
 

c) Rapport från kassören 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

d) Grupprepresentanten (GSR) rapporterar från SSR 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

e) Gruppen lämnar meddelanden till GSR ansvarig att ta med sig till nästa SSR-möte 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

f) Eventuella serviceposter som ska tillsättas (ev rekommenderad abstinent tid anges inom parentes).  
Ange nuvarande person som gör service. 
 

Sekreterare                               (3 mån abstinens) ______ Vilande tills vidare___________ 

Kassör                               (3 mån abstinens) _________________________________ 

Grupprepresentant (GSR) (3 mån abstinens) _________________________________ 

Vice Grupprepresentant (GSR) (3 mån abstinens) _________________________________ 

Inköpsansvarig                               _________________________________ 

Kopierare                                ____Gruppen delar på ansvaret________ 

Telefonansvarig – Ambulerande till nästa praktiska möte   ____________________________ 
 

g) Behöver gruppen köpa in något? Vem åtar sig detta? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 



 

 

h) Bordlagda frågor 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

i) Övriga frågor 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

Beslut 

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Sekreterare    Justerare 

 

____________________________  _________________________________ 


