
Sprawozdanie ze spotkania
Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu 05.10.2019

Spotkanie odbyło się na grupie EXODUS w Gdańsku

W  spotkaniu  wzięli  udział  przedstawiciele  14  grup:  ARAMIS,  CREDO,  EDEN,  EXODUS,
KOTWICA,  NIEDZIELA,  PEREŁKA,  PORT,  PRZYSTAŃ,  SAMI  SWOI,  SIEKIERA-1,  WIZJA
DLA CIEBIE, WOLNOŚĆ, ZOSTAŃ Z NAMI.

Oraz służby: Kazimierz – skarbnik, Grzegorz – kolporter, Lidia – łącznik ds Zakładów Karnych,
Tomasz – łącznik ds internetu.

Pod  nieobecność  Rzecznika  (Warsztaty  Rzeczników),  spotkanie  poprowadził  Adam  z  grupy
SAMI SWOI. 

Adam   przywitał  uczestników,  zaproponował  plan  spotkania  i  poddał  pod  głosowanie.  Plan
został przyjęty. 

I. GŁOS DLA SŁUŻB

1. Skarbnik  podał  kwoty  wpłat  i  wydatków  oraz  stan  kapelusza  Intergrupy  na  koniec
września.  Udostępnił  do  wglądu  zestawienie  wpłat  grup  i  wydatków  za  poszczególne
miesiące. Podał kwotę przekazaną na 35-lecie AA w Gdańsku.

2. Skarbnik  zdał  relację  z  Warsztatów  VII  Tradycji,  w  szczególności  podkreślił  problem
przelewających się kapeluszy. Sugestia podziału środków w proporcji 60-40. Wpłaty na
plan urodzinowy. 

3. Skarbnik  udzielił  informacji  na  pytanie  Mariana:  „Czy  Intergrupa  dokonała  wpłaty  w
związku z rocznicą Intergrupy, na plan urodzinowy?”. Skarbnik dokona wpłaty.

4. Prowadzący  wysunął  sugestię  aby  skarbnik  wpłacał  środki  bezpośrednio  na  subkonto
Regionu.
---------------
Mandatariusze grup dyskutowali o zasadności istnienia Regionu. O Karcie Konferencji  
oraz nowych Wytycznych dla służb. Marian - podkreślił odpowiedzialność mandatariuszy 
za  swoją  służbę.  Lidia  –  brak  informacji  na  grupach.  Potrzeba  sponsorowania  i  
realizowania programu 12 kroków AA. 
---------------

5. Kolporter – podał stan literatury oraz gotówki. 
6. Łącznik ds ZK – mityngi odbywają się bez zmian. Pierwszy w miesiącu mityng spikerski.

W areszcie co 2 tygodnie. Wniosek o dofinansowanie wyjazdów do ZK w Grudziądzu na
oddział kobiecy. 
Prowadzący  zarządził  głosowanie.  Wniosek  o  dofinansowanie  dojazdów  przyjęto
jednogłośnie.

7. Łącznik ds Internetu – we wrześniu poprzez stronę zgłosiło się 5 osób z prośbą o pomoc.
Akcesy lub informacje o grupach w listopadzie i grudniu. Najbliższe wydarzenia w ulotce
„Co? Gdzie? Kiedy?” oraz na stronie www.

II.  GŁOS DLA GRUP

Marian (RADUNIA) – grupa zaprzestała działać. 
Tomasz (WOLNOŚĆ) – organizujemy mityng w Ośrodku Terapii  Uzależnień  w  
Żukowie.

Spotkanie zakończono Modlitwą o Pogodę Ducha.

Kolejne spotkanie: 09.11.2019 , Grupa JASKÓŁKA
Gdańsk, Orunia ul. Gościnna 14 - Dom Młodzieży vis a vis kościoła 


