Witam,
Sprawozdanie z telekonferencji na Skypie polskojęzycznego DDA w dniu 4 listopada 2013 roku. W
telekonferencji wzięły udział 4 osoby: Ania z Londynu, Paweł z Łukowa, Marysia z grupy "Piątka" z
Poznania" oraz Wojtek z grupy "Sukurs" z Poznania.
W pierwszym jawnym głosowania jednogłośnie byliśmy za stworzeniem Intergrupy DDA. W nazwie
nie ma słowa Polska, by w Intergrupie DDA mogły uczestniczyć wszystkie polskojęzyczne mitingi z
całego świata.
W drugim głosowaniu jednogłośnie zaakceptowano chęć rejestracji Intergrupy DDA w Służbach
Światowych ACA. Marysia "Piątka" zadeklarowała się, że utworzy potrzebny, między innymi do tego,
e-mail intergrupy na gmailu. Zaproponowaliśmy też, by rejestracja Intergrupy DDA w Służbach
Światowych ACA odbyła się na adres Punktu Informacyjno Kontaktowego AA przy ul.Dąbrowskiego
28 A w Poznaniu, gdzie odbywają się mityngi grupy "Piątka" i "Sukurs". Rozmawialiśmy o tym, że jest
to miejsce neutralne i nie związane z kościołem. Potrzebna jest jednak oficjalna zgoda PIK-u AA,
byśmy mogli skorzystać z tego adresu.
W trzecim głosowaniu jednogłośnie zaakceptowano pomysł stworzenia strony internetowej
Intergrupy DDA. Paweł z Łukowa zgłosił swoją chęć by stronę wykonać. Zaistniała potrzeba opłacenia
serwera i domeny na sumę 150zł.
W czwartym głosowaniu jednogłośnie przyjęto, by Ania z Londynu zaproponowała Arturowi
zaangażowanemu w tłumaczenie literaturę DDA, by współpracował z Intergrupą DDA. Udzielono też
w tym głosowaniu mandatu Ani z Londynu, by prezentowała i kontaktowała się oficjalnie ze Służbami
Światowymi ACA w imieniu Intergrupy DDA.
Wojtek "Sukurs" i Marysia "Piątka" zwrócili uwagę, że ważne jest to by żadna osoba nie zdominował
Intergrupy DDA. Temu miałaby służyć ograniczenie w możliwości działania w Intergrupie tylko
poprzez 1 rok albo rotacja. Dyskusję i decyzję przełożyliśmy na przyszłość, jednak jest to ważne
bazując na doświadczeniu istnienia poznańskiej intergrupy. Telekonferencja zakończyła się wspólną
modlitwą o pogodę ducha. Następny termin telekonferencji to pierwszy poniedziałek grudnia, czyli 2
grudnia 2013 roku o godzinie 21:00 na Skypie. Użytkownik: "Intergrupa DDA" login " intergrupa".
Zapraszamy wszystkie pozostałe grupy do przyłączenia się do telekonferencji.
Proszę też zgłaszać tematy lub rozszerzenia poniższych proponowanych tematów do telekonferencji
grudniowej na adres: sukurs.dda@gmail.com
Propozycję tematów na następną telekonferencję:
- rejestracja w Służbach Światowych ACA,
- treści na stronę internetową Intergrupy DDA
- sposób zbierania i przekazywania pieniędzy w Intergrupie DDA
- pomoc innym grupom w rejestracji w Ślużbach Światowych ACA
-ustalanie sposobu dostępu do skrzynki pocztowej Intergrupy i jej dokumentów na Googlu
- wysłanie przedstawiciela na 2014 ABC (Annual Business Conference) do Chicago w kwietniu 2014

Pozdrawiam z pogodą ducha Wojtek z grupy DDA "Sukurs" z Poznania

