
Sprawozdanie ze spotkania
Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu 10.10.2020

Spotkanie odbyło się na grupie AA KRZYŻÓWKA w Kartuzach

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 8 grup: BARKA, EXODUS, KRZYŻÓWKA, PEREŁKA,
SAMI SWOI, UJEŚCISKO, WOLNOŚĆ, ZOSTAŃ Z NAMI

Służby:  Szymon – rzecznik, Kazimierz – skarbnik, Tomasz – łącznik ds internetu, Małgosia –
rzecznik Regionu

Spotkanie poprowadził Rzecznik Intergrupy.  Zaprosił do  Modlitwy o Pogodę Ducha. Odczytano
Preambułę, 12 Kroków i 12 Tradycji i 12 Koncepcji AA

Rzecznik: 
• podziękował gospodarzom spotkania, 
• przywitał uczestników, 
• odczytał sprawozdanie z poprzedniego spotkania, 
• przedstawił plan spotkania, 
• który został przyjęty w głosowaniu, 
• ustalił termin i miejsce spotkania w listopadzie

I. GŁOS DLA SŁUŻB

1. Skarbnik – podał stan kapelusza. Wpłaty i wydatki we wrześniu. Przekazał kolporterowi
za  materiały  dla  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych.  Wpłyną
zwroty za nie wykorzystane warsztaty. Zaproponował aby, Ryszard (KRZYŻÓWKA) został
jego  cieniem w służbie.  Kandydat  odpowiedział  na  pytania.  Intergrupa  w  głosowaniu
zaakceptowała kandydaturę.

Pytanie (Leszek, PEREŁKA): czy i ile na Region?
Odp. (Rzecznik): Intergrupa pozostawia rezerwę finansową. Resztę wpłaca na Region.

2. Łącznik ds internetu – przekazał informacje z warsztatów. Rozpoczął zbieranie akcesów
do  spisu  mityngów.  Przedstawił  zamiar  organizowania  mityngów  on-line  w  ZK.
Zaproponował  wykupienie  na  ten  cel  miejsca  na  platformie  GoToMeeting,  na  okres
próbny 3 miesięcy. Od początku roku pomagaliśmy 166 razy.

Rzecznik zaprosił do głosowania: zakup platformy GoToMeeting na okres 3 miesięcy.
10 głosów za 1 głos przeciw. Po wysłuchaniu głosu mniejszości, nikt nie zmienił zdania.
Projekt łącznika został przyjęty.

3. Rzecznik  Regionu  –  Małgosia  omówiła  wybory  w  Regionie,  które  w  związku  z
odwołaniem Zgromadzenia Wyborczego, odbyły się w formie telekonferencji.  Wybrano
delegatów:  Kasia  (IG  ZATOKA)  i  Lubek  (IG  KASZUBSKA)  oraz  JackaK  do  komisji
nominacyjnej.  Rada  Regionu  pracuje  nad  zorganizowaniem  głosowania  on-line  nad
Wytycznymi Dla Służb Regionu Bałtyckiego.

II.  GŁOS DLA GRUP

➢ Adam  (SAMI  SWOI)  –  zaprosił  na  warsztaty  Wielkiej  Księgi.  Spotkania  będą
kontynuowane. W planie przekształcenie w stałą grupę. Poniedziałki, godz. 18:00.



III. WNIOSKI, SUGESTIE, INFORMACJE
 
- Adam (SAMI SWOI) – przypomniał zasadę, aby głosowania personalne odbywały się w
sposób niejawny.

Spotkanie zakończono deklaracją:  „Jestem odpowiedzialny”

Kolejne spotkanie: 7.11.2020

Gospodarz spotkania: Grupa AA ZOSTAŃ Z NAMI
Gdańsk, Plac Najświętszej Maryi Panny 1 
(salka św. Kingi - wejście od strony wieży) 


