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Förkortningar som används i protokollet: 

 

ABC - Annual Business Conference / CK - Centralkommittén  / WSO - World Service Organisation 

GSR - Grupprepresentant  / SG - Servicegruppen 
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1. Närvarande:  
Markus, Joakim, Jeanette 
Antal närvarande: 3 

2. Markus läste de tolv traditionerna.  

3. Markus valdes till ordförande.  

4. Joakim valdes till sekreterare. 

5. Mötet kommer att hålla på till 21.00 

6. Förra mötesprotokoll lästes upp av Markus och godkändes.  

7. Frågor: 
praktiskt runt CK 
läget med nya hemsidan 
representant ABC 

struktur i sg 
adresslistan

 

8. Praktiskt runt CK 
- vi bestämmer att CK hålls i Stockholm. Jeanette undersöker möjligheten att boka Malmgården - 
då finns möjlighet för en grupp att grupp att enkelt ordna ett enklare konvent. Reservplan hos 
Joakim i Gröndal, Stockholm. 
- Jeanette kliver av litteraturansvar på vårens CK. Den som kliver på kan räkna med stöttning till 
nästa CK, men vid höstens CK lämnar Jeanette posten helt. 

9. Läget med nya hemsidan:  
- det framfördes funderingar kring om vi tagit beslut i SG att byta ut hemsidan innan den las ut. 
Joakim svarade att det varit med på SG´s dagordning 3 möten i rad, men blivit bordlagt varje 
gång. Situationen med gamla sidan var så pass kaotiskt att det inte gick att uppdatera längre och 
möteslistan började fallera. Joakim tog därför beslut som internetansvarig med ansvar för 
hemsidans utveckling att byta ut den, men mailade först ut detta till övriga SG innan det gjordes. 
Alla hade tydligen inte sett detta och blev därför överraskade när nya sidan kom upp. Det hade 
känts bra att veta detta när frågan t.ex. togs upp på servicemöte. 
- nya hemsidan strular stundtals i Internet Explorer, menn verkar fungera bra i andra webläsare. 
Joakim undersöker problemet med webhotellet. Vi enas om att inte återgå till den gamla utan att 
det är bättre att fortsätta med den nya - fördelarna överväger. Ev kan vi tipsa om att använda 
andra webläsare än Explorer. 

10. Vi bordlägger följande frågor: 
representant ABC 
struktur i sg 
adresslistan 

11. Nästa telefonmöte hålls söndagen den 24/2 klockan 20.15.  

12. Mötet avslutades med sinnesrobönen. 

 
 
 _________________________  
Sekreterare Joakim / Vuxet barn och betrodd tjänare 


