Sprawozdanie ze spotkania
Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu 04.01.2020
Spotkanie odbyło się na grupie AA RODZINA w Gdańsku
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 17 grup: AKADEMIA, AŁON, EDEN, EXODUS,
GWIAZDA MORZA, KOTWICA, KRĄG, KRZYŻÓWKA, NA ZŁOTEJ, PEREŁKA, PORT,
PRZYSTAŃ, RODZINA, SAMI SWOI, SAN DIEGO, SIEKIERA-1, WOLNOŚĆ
Służby: Heniek – Rzecznik, Kazik – skarbnik, Grzegorz – kolporter, Tomasz – łącznik ds
internetu, Małgosia – rzecznik Regionu, Krzysztof – Służby Krajowe
Spotkanie rozpoczął Krzysztof z grupy RODZINA. Odczytano Preambułę AA, 12 kroków, 12
tradycji i 12 koncepcji Anonimowych Alkoholików.
Rzecznik:
– przedstawił plan spotkania, który został przegłosowany przez obecnych na spotkaniu
– odczytał sprawozdanie z poprzedniego spotkania Intergrupy
– przekazał informację o zakończeniu swojej służby
– przeprowadził inwenturę Intergrupy, zakończoną głosowaniem
– ustalono z grupami miejsce spotkań Intergrupy w 2020 roku
– Intergrupa spotykać się będzie w każdą 1-szą sobotę miesiąca, z wyjątkiem miesiąca maj
(długi weekend) oraz wrzesień (Zlot Radości) – druga sobota miesiąca.
– Intergrupa spotykać się będzie o godz. 11.00.
– spotkania Intergrupy poprzedzone będą warsztatami o godz. 10.00
– tematem warsztatów będą Tradycje AA, chyba że Intergrupa ustali inny temat
I. GŁOS DLA SŁUŻB
1. Skarbnik – udostępnił raport kasowy za grudzień oraz wpłaty kwartalne grup w roku
2019. Podał stan kapelusza na koniec grudnia. Podał kwoty wpłat i wydatków. Pod koniec
2020 roku kończy się służba.
2. Kolporter – podał stan literatury i gotówki. Szuka zastępcy.
3. Łącznik ds Internetu – zebrał informacje z grup do aktualizacji spisu mityngów.
Podsumował frekwencję na Intergrupie w roku 2019. Podał koszty utrzymania strony
oraz wydatki na 2020. W grudniu 4 osoby poprosiły o pomoc. Służbę kończy pod koniec
roku – szuka „cienia” w służbie.
II. WYBORY RZECZNIKA I ZASTĘPCY RZECZNIKA INTERGRUPY
•

ustalono liczbę uczestników z prawem głosu (19 uprawnionych)

•

Kandydat na rzecznika Szymon (Grupa AA NA ZŁOTEJ) przedstawił się uczestnikom
spotkania
w głosowaniu tajnym Szymon uzyskał 17 głosów – głosami uczestników został wybrany
Rzecznikiem Intergrupy GDAŃSKA

•

•
•

Kandydat na zastępcę rzecznika KRZYSZTOF (Grupa AA SIEKIERA-1) przedstawił się
uczestnikom spotkania
w głosowaniu tajnym Krzysztof uzyskał 18 głosów – głosami uczestników został wybrany
Zastępcą Rzecznik Intergrupy GDAŃSKA

III. GŁOS DLA GRUP
•
•
•
•

Piotr – w razie problemów z miejscem na spotkanie Intergrupy, grupa AŁON może
udostępnić lokal
Paweł i Bartek – grupa MŁODZI ODPOWIEDZIALNI przeniosła miejsce swoich spotkań,
a w tym miejscu powstała nowa grupa GWIAZDA MORZA
Leszek zaprosił na grupę PORT – na spikerkę Jacka z Rumi
Paweł – ostatnia środa miesiąca spikerka na grupie AKADEMIA – spiker: Andrzej Junior

IV. ZAKOŃCZENIE
Na zakończenie spotkania Heniek - rzecznik, kończący służbę podzielił się refleksjami z
okresu pełnienia służby i podziękował uczestnikom za wspólną służbę. Uczestnicy
podziękowali Heńkowi, nagradzając brawami.
Spotkanie zakończono deklaracją: „Jestem odpowiedzialny”
Kolejne spotkanie: 01.02.2020 , Grupa AA PORT
Gdańsk, Nowy Port ul. Ks. Góreckiego 18
Parafia św. Jadwigi /wewnątrz podwórka/
godz. 10.00 - warsztaty
godz. 11. 00 - spotkanie Intergrupy

