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 Möte har hållits  220403  

  datum  

 Vid mötet närvarade  4 medlemmar. 

  antal  

1 Mötet öppnas 

 Mötet öppnades av  Elin  

  namn  

2 Vi väljer ordförande för mötet 

 Till ordförande valdes  Elin  

  namn  

3 Vi väljer sekreterare för mötet 

 Till sekreterare valdes  Linda  

  namn  

4 Vi väljer två justerare för mötet 

 Till justerare valdes  Maria  

  namn  

5 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen lästes upp, 2 övriga frågor anmäldes, dagordningen godkändes. 

  antal  

6 Föregående mötesprotokoll läses upp. (Notera ev. anmärkningar) 

 Senaste mötet var i december 2021, därefter har det praktiska mötet blivit inställt pga lågt 

deltagande. 
  

7 Gruppinventering. 

 07.00 – stabil grupp med 4-10 deltagare. Servicevillighet finns och det kommer in 

nykomlingar då och då. 

12.30 – få deltagare, men det har ringt in en del medlemmar det senaste. 

17.15 – stabil grupp med 5-10 deltagare. Servicevillighet finns. 

21.00 – fungerar bra. Det är två personer som driver runt mötet under veckan. 

Måndag 60 min – ingen rapport. 

Torsdag 60 min – ingen rapport. 

Söndag 60 min – inställt ibland, då det är få som ringer in. Men det har varit någon 

nykomling så det är ett viktigt möte. 
  

8 Mötestider och mötesvärdar nästa månad. 

 07.00 – vakant 

12.30 – Katarina 

17.15 – Ulrika K 

21.00 – vakant 

Måndag 60 min – vakant 

Torsdag 60 min – vakant 

Söndag 60 min – Katarina  

 
  

9 GSR-info. 

 Ordförande läste upp meddelanden från hemsidan. 
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10 Bordlagda frågor från förra mötet. 

 

 1. Övergång från zoom till telefontjänst. 

 

I november 2021 togs ett beslut på praktiska mötet att gå tillbaka från zoom till 

telefonmötestjänsten, samt att 30-minutersmötena skulle återgå till 20-minutersmöten. En 

grupp tog på sig att skriva om/justera mötesmanualerna, vilka skulle godkännas i 

december inför övergången till telefonmötestjänsten. Tyvärr har deltagandet för 

övergången till telefontjänsten och de nya mötesmanualerna varit lågt. De nya 

mötesmanualerna har inte kunnat godkännas. Flera praktiska möten har blivit inställda. 

Detta trots att påminnelser har skickats ut både i mailgruppen för telemöten samt på 

hemsidan under meddelanden. Vi tolkar därför intresset för att gå tillbaka till 

telefonmötestjänsten samt till nya mötesmanualer som lågt. Därför gjorde vi idag en ny 

omröstning gällande om vi skulle behålla mötena på zoom eller gå över till 

telefonmötestjänsten samt gällande möteslängd och mötesmanualer.  

Beslut: Enhälligt beslut att i nuläget behålla zoomtjänsten till våra telefonmöten. 

 

 

2. Övergång från 30-minutersmöten till 20-minutersmöten gällande alla 30-

minutersmöten förutom mötet som ligger innan praktiska mötet första söndagen 

varje månad. 

Beslut: Enhälligt beslut att övergå från 30 till 20-minutersmöten undantaget mötet 

innan praktiska mötet första söndagen varje månad. 

 

 

3. Godkännande av den nya 20-minutersmanualen. 

Beslut: Den nya 20-mintersmanualen godkändes enhälligt. Katarina ska göra några 

finjusteringar innan de skickas till webgruppen för publicering. 
  

11 Övriga frågor. 

 

1. Val av GSR och vice GSR. 

Katarina valdes till ny GSR. 

 

2. Införande av nya mötesmanualer och mötestider. 

Vi beslutade att övergången till 20-minutersmöten och införandet av nya 

mötesmanualen preliminärt sker måndagen den 25/4. Katarina kontaktar 

webgruppen för att undersöka möjligheten för ändringar på hemsidan till den 25/4.  

 

12 

 

 

13  

Informationsmejl. 

Katarina skriver ihop ett informationsmail. 

 

Meddelande. 

Katarina skriver ihop ett meddelande till hemsidan. 

 
  

14 Mötets avslutande    
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 Mötet avslutades med att Sinnesrobönen lästes. 

 

 

 

Protokollet justerat av: Protokollet justerat av: Protokollet fört av: 
Elin  Maria  Linda 

 
     

 


