Sprawozdanie ze spotkania
Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu 01.06.2019
Spotkanie odbyło się na grupie RODZINA w Gdańsku.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 16 grup: AŁON, ARAMIS, BURSZTYN, CREDO,
KRZYŻÓWKA, ŁASKA, MŁODZI ODPOWIEDZIALNI, NA ZŁOTEJ, NADZIELA, PRZYSTAŃ,
RADUNIA, RODZINA, SAMI SWOI, SIEKIERA-1, UJEŚCISKO, WOLNOŚĆ, ŻYCIE W
TRZEŹWOŚCI
Oraz służby: Heniek - Rzecznik, Kazimierz - Skarbnik, Grzegorz - Kolporter, Jacek – łącznik ds
Zakładów Karnych, Tomasz – łącznik ds internetu, Małgosia - Region Bałtycki, Krystyna –
XXXV-lecie AA w Gdańsku
Spotkanie poprowadził rzecznik - rozpoczął modlitwą o pogodę ducha oraz odczytaniem kroków,
tradycji i koncepcji AA.
Rzecznik zaproponował plan spotkania, który został przyjęty w głosowaniu.
I. GŁOS DLA SŁUŻB
1. Rzecznik – odczytał sprawozdanie z poprzedniego spotkania.
2. Skarbnik – podał kwotę z kapelusza za poprzedni miesiąc oraz stan kapelusza Intergrupy,
wpływy i wydatki za poprzedni okres, stan kapelusza na 35 lat Gdańskich grup AA.
3. Kolporter podał stan kasy i stan literatury. Poinformował o posiadaniu na stanie starych
biuletynów. Poprosił również o pomoc w służbie. Tomasz (Rodzina) zaoferował pomoc i
przekazanie starych publikacji na detoks. Heniek i Krystyna podpowiedzieli, że bardzo
ważnym i pomocnym dla służby jest udział w warsztatach.
4. Łącznik ds Internetu – kontynuował zbieranie akcesów. Poprosił o podawanie w akcesach
kontaktu do grup. Podał koszty utrzymania strony www. Zaproponował służbom dostęp
do informacji: przez emitenta, na forum służb, poprzez darmowy biuletyn służb „Skrytka
2/4/3” na maila
5. Łącznik ds Zakładów Karnych – Jacek w zastępstwie Lidii przekazał informacje ze służby
niesienia posłania do Zakładów Karnych.
6. Krystyna – jest możliwość dodrukowania plakatów. Czas sporządzić sporządzić plan
35-lecia. Potrzebni są chętni do służby do pomocy przy organizacji oraz w samym dniu
12-go października. Postanowiono warsztaty w lipcu przeznaczyć na sprawy
organizacyjne 35-lecia.
II. WNIOSKI, SUGESTIE, INFORMACJE
Dawid – grupa organizuje Dni Skupienia - zaprasza. Informacje na grupie Młodzi
Odpowiedzialni, Niedziela o godz. 15.00
Adam – posiadamy kolejną partię butonów
Heniek – informacja o Konferencji Regionu. Jedzie 7 osób.
Krystyna – zaplanowane zaproszenia dla profesjonalistów.
Spotkanie zakończono deklaracją: „Jestem odpowiedzialny”
Kolejne spotkanie: 06.07.2019 , Grupa AŁON – Sopot, Boh. Monte Cassino 5
Klub Abstynenta MEWA – w podwórku
godz. 10.00 Przygotowanie programu na 35 lat AA w Gdańsku
godz. 11.00 Spotkanie Intergrupy

