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1. Närvarande:  
Markus, Joakim, Jeanette 

Antal närvarande: 3   

2. Markus läste de tolv traditionerna.  

3. Markus valdes till ordförande.  

4. Jeanette valdes till sekreterare. 

5. Mötet kommer att hålla på till senast 21.15. 

6. Förra mötesprotokoll lästes upp av Markus och godkändes.  

7. Frågor: 
- representant ABC 
- struktur i SG 
- adresslistan 
- hemsidan 
- byte av server 
- CK 

8. Snart dags för CK igen. Jeanette har kontaktat Malmgården som var upptaget och sedan 
Midsommargården som är ledigt. Hon har inte hunnit få pris från Midsommargården ännu, men en 
enkel kalkyl på prisläget från hemsidan säger att vi skulle kunna ha CK-möte för ca 2000:- i ett av 
de större rummen. Vi kontaktar Midsommargården och bokar lokal för CK-mötet.  

9. Att göra inför CK: 

- Dagordning, motioner och protokoll från förra CK (skrivas och kopieras till mötet) Jeanette  
 
Diskussionsfrågor att läggas till i dagordningen: information till grupperna inför CK för att 
beslut ska kunna tas. Internationella möteslistan som övrig fråga. Representant ABC – ändra 
beslut om att vår representant inte enbart är observatör utan även får rösta. 

- Fika till pausen Joakim 

- Kallelse med motioner Jeanette 

- Mötesordning till möte efter CK? Markus 

- Ta med dator (sekreterare)  

- Ordförande för CK 

- Verksamhetsrapport från SG 

10. Det har kommit en fråga från flera håll angående hemsidan. Många vill starta steggrupper och 
skaffa sponsorer och ”annonsera” intresset på hemsidan. De som söker sponsor eller steggrupp 
kontaktar i dagsläget internetansvarig som publicerar kontaktuppgifter på sidan.  Är detta något 
som skulle kunna bryta mot anonymitetsprincipen? SG är positiva till att fler hittar till möten och 
sponsorer men väljer att anmäla detta som en övrig fråga till CK för att få fler åsikter.  
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11. Webhotellet kommer att flytta över vår hemsida vid serverbytet utan kostnad. 

12. Bordlagda frågor:  

- Representant till ABC 

- Struktur i SG 

- Adresslistan 
 

13. Nästa telefonmöte hålls söndagen den 10/3 klockan 20.15. 

14. Mötet avslutades med sinnesrobönen. 
 
 

 _________________________  
Sekreterare Jeanette 
Vuxet barn och betrodd tjänare 

 


