
           

        SPRAWOZDANIE

     Dnia 17.12.2022r (sobota) na platformie ZOOM odbyło się      
spotkanie online. Uczestniczyło w nim około 18 osób. Spotkanie 
zaczeliśmy odmawiając wspólnie Deklarację Odpowiedzialności. 
Następnie Służebni odczytali Preambułę AA oraz Dwanaście 
Kroków I Dwanaście Tradycji.

  Omawiane były następujące wnioski :

1. Omówienie finansowania Grupy AA “Świat Głuchy i 
Słabosłyszący”. Mandatariusz grupy, Karolina, odpowiedziała
na pytania i wyjaśniła sytuację w jakiej znajduje się obecnie 
grupa.

2. Mandatariusz grupy “StrokrotkAA” z Mönchengladbach, 
Kuba, odpowiedział na pytania odnośnie wniosku o ustalenie 
liczby reprezentantów IG Nadrenia uczestniczących w 
Zgromadzeniu Regionu AA “Europa” do liczby 2 osób.

3. Mandatariusz grupy “Concordia Herdorf” z Concordii, 
Zygmunt, odpowiedział na pytania odnośnie wniosku o 
powołanie Zespołu ds. Organizacji Warsztatów. Grupa 
zaproponowała aby koordynatorem został Kuba z 
Mönchengladbach.
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4. Omówiona została również kwestia odnośnie usunięcia osób, 
które nie mają żadnych służb, z grupy WhatsApp “Intergrupa 
Nadrenia”. Zasugerowane zostało, aby prywatnych spraw nie 
omawiać na ww. grupie.

5. Adam z Oberhausen, grupa “Podaj dalej” z Duisbura, 
wnioskuje aby grupy z kapelusza przekazywały po 10% na 
PIK. Po omówieniu wniosku została podana sugestia żeby 
ustalić stałą kwotę, która będzie przekazywana z kapelusza 
IG.

6. Omówiony został wniosek o wykupienie na własność IG 
platformy ZOOM. Tomek z Köln wyraził zgodę, aby IG 
korzystała z Jego prywatnego konta po podzieleniu kosztów 
opłaty.

7. PIK- swoją kandydaturę na koordynatora wystawiła Iwona z 
Köln.

8. Informacja Publiczna – w ostatnim czasie przeprowadziła 
warsztaty w Köln oraz w Bochum. Justyna z grupy “Arka” z 
Essen zgodziła się aby jej numer został wpisany do kontaktu 
do spisu grup samopomocowych Wiesse. Zgłosiły się osoby 
do koordynowania czasopisma “Nasze Słowo”. Są to Monika 
z Köln oraz Bartek z Geldern. Zwracamy się również z prośbą 
o nadsyłanie świadect alkoholików. Z tego powodu została 
podjęta decyzja o wykupieniu dodatkowych maili aby ułatwić 
przesyłanie świadectw do koordynatorów. Jednorazowy koszt
to 14 Euro.

9. Kuba z Mönchengladbach złożył wniosek o zwrócenie 
kosztów akredytacji i pobytu na Ogólnopolskich Warszatach 
Rzeczników Regionów i Intergrup w Krasnobrodzie, 
Rzecznikowi IG Markowi.
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Na spotkaniu stacjonarnym odbędzie się głosowanie w 
sprawie wszystkich wniosków. Marcin z Bonn zwrócił się z 
prośbą aby omówić również na spotkaniu stacjonarnym 
przekazanie Domeny, którą ma teraz do swojej dyspozycji, dla
WebMastera. 

Zapraszamy na następne spotkanie IG, które odbędzie 
planowo 21 stycznia 2023 roku (sobota) w Düsseldorfie.

Spotkanie trwało około 2 godzin. 

Na zakończenie spotkania odmówiliśmy wspólnie Deklarację 
Odpowiedzialności.

                                                               W Duchy Jedności

                                                               Sekretarz IG Magda
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