Sprawozdanie ze spotkania
Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu 10.04.2021
Spotkanie odbyło się on-line na platformie internetowej.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 6 grup: MŁODZI I ODPOWIEDZIALNI, PEREŁKA,
SAMI SWOI, UJESCISKO, TAFLA, WOLNOŚĆ
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:
• przywitał uczestników
• odczytał sprawozdanie ze spotkania w lutym
• zaproponował plan spotkania, który został przyjęty w głosowaniu
WYBORY SŁUŻB
•
•
•
•

•

Rzecznik zaproponował uczestnikom powołanie na reprezentanta do Regionu Tomasza,
pełniącego aktualnie służbę łącznika internetowego
Zaproponował Roberta (NA ZŁOTEJ), do objęcia służby łącznika Internetowego
Zaproponował koleżanki z grupy TAFLA Jankę i Anię do reprezentacji Intergrupy na
Zgromadzeniu Wyborczym Regionu Bałtyckiego
Adam (SAMI SWOI) zaproponował Elę z grupy UJECISKO jako reprezentanta do Rady
Regionu
Na prośbę Rzecznika, po wysłuchaniu kandydatów i uzyskaniu odpowiedzi na pytania
Intergrupa przegłosowała osoby:
- Roberta na łącznika Internetowego Intergrupy Gdańskiej
- Jankę i Anię włączono do delegacji na Zgromadzenie Wyborcze Regionu
- Elę i Tomasza na reprezentantów Intergrupy Gdańskiej w Radzie Regionu Bałtyckiego
Głosowanie odbyło się pod nieobecność kandydatów.

I. GŁOS DLA SŁUŻB
1. Rzecznik – zaproponował przeniesienie spotkania w maju na drugą sobotę miesiąca
tj. 8 maja. Wszyscy uczestnicy byli za przeniesieniem terminu. Zaproponował również
podjęcie prac nad Kartą Intergrupy, z sugestią aby odbywało się to już w realu, ze względu
na niską frekwencję online.
2. Skarbnik – Podał saldo kapelusza na koniec marca. Do rozliczenia z łącznikiem opłata za
jeden miesiąc działania platformy mityngowej.
3. Literatura – Rzecznik przekazał informację, że Grzegorz jest dostępny dla grup, które
potrzebują literatury. Telefon do Grzegorz dostępny u służebnych Intergrupy.

4. Łącznik ds internetu – poinformował o grupach spotykających się w realu. Na stronie
Intergrupy bieżące informacje o warsztatach i mityngach. O kontakt i pomoc w marcu
poprosiły 42 osoby. Od początku roku pomagaliśmy 149 razy.
Łącznik poprosił Intergrupę o przedłużenie abonamentu na kolejne trzy miesiące.
Wniosek został przegłosowany. Platforma będzie działać przez: maj, czerwiec i lipiec.
5. Zakłady Karne – Tomasz poinformował, że mityngi odbywają się regularnie online
w każdy czwartek o godz. 16:00. Mityngi prowadzi Zbyszek (EDEN)
Lidia: zadeklarowała swoją gotowość do wspierania służby w ZK i prowadzenie
mityngów na zmianę ze Zbyszkiem.
6. Rzecznik Regionu – dnia 18.04.2021 odbędzie się próbne Zgromadzenie Wyborcze
Regionu Bałtyckiego. Gratulacje dla nowego łącznika Internetowego Intergrupy.

II. GŁOS DLA GRUP
➢ Adam (SAMI SWOI) – w poniedziałki o 18:00 na grupie SAMI SWOI odbywają się
warsztaty 12 kroków „Back To Basics”. Grupa działa, czwartki 17:15.
➢ Ela (UJECISKA) – mityngi zawieszone, grupa pełni dyżury.
➢ Bartek (MŁODZI I ODPOWIEDZIALNI) – grupa spotyka się online na platformie
Discord. Prześle łącznikowi aktualny link do mityngu.
➢ Szymon (NA ZŁOTEJ) – grupa pełni dyżury w dniu spotkań grupy czwartki 18:45 – 19:30
➢ Tomasz (WOLNOSĆ) – grupa spotyka się w realu, poniedziałki 18:00

III. WNIOSKI, SUGESTIE, INFORMACJE
•

Adam przekazał informację o śmierci naszego kolegi Krzysztofa z grupy ŻYCIE W
TRZEŹWOŚCI. Krzysztof odszedł na Wieczny Mityng.

Spotkanie zakończono deklaracją: „Jestem odpowiedzialny”
Kolejne spotkanie: 10.05.2021 (sobota) - on-line
Informacje będą na stronie Intergrupy, zostaną przekazane emitentem oraz smsem przed
spotkaniem.

