Sprawozdanie z telekonferencji Intergrupy z dnia
03.12.2014 (środa)
W spotkaniu udział wzięły :
1.Gosia z Białegostoku
2. Mirek ze Słupska
3. Krzysiek z Hagi
4. Iwona z Opola
5.Justyna z Warszawy
6.Ania z Bristolu/Warszawy
7. Waldek z Łukowa z powodów technicznych nie mógł zabierać głosu( nie było go
słychać)

1. Zatwierdzenie sprawozdania z listopadowej konferencji.
Sprawozdanie nie zostało zatwierdzone,zbyt póżno zostało
przesłane,jednocześnie zaproponowano zmianę sposobu zatwierdzania sprawozdania.Po
zamieszczeniu sprawozdania na stronie dda.org.pl i poinformowaniu wspólnoty drogą
mailową, że sprawozdanie jest dostępne, można zgłaszać mailowo lub telefonicznie
wszelkie uwagi do sprawozdania, a jeśli przez tydzieńnie pojawią się żadne uwagi i
wątpliwości, sprawozdanie będzie automatycznie zatwierdzone.
2. Sprawozdanie mandatariuszy jak pracuje się na grupach, dzielenie się
doświadczeniem.
Mandatariusz z Hagi podzielił się doświadczeniem uczestnictwa w spotkaniach zarówno
intergrupy polskiej jak i holenderskiej,mandatariuszka z Warszawy opowiedziała o
wspóltworzeniu nowego mityngu DDA, inna osoba podzieliła się obawami, ponieważ w jej
grupie powstają konflikty i brak zaufania do działań intergrupy,jeszcze inna osoba mówiła
o problemach przekazywaniem informacji z intergrupy.
3. Powołanie ciała sprawczego do podejmowania decyzji:
powstało forum dla mandatariuszy
forum dla mandatariuszy powstało kilka miesięcy temu. Konkretnie to: na spotkaniu jeden
z uczestników przypomniał o tym, że mamy forum internetowe dla mandatiaruszy i
postanowiliśmy używać go, aby przeprowadzać głosowania internetowe w formie ankiety i
w ten sposób podejmowac decyzje pomiędzy spotkaniami intergrupy. A także: używać w
tym celu maila oraz telefonu.
zaproponowano aby w przyszłości mogły tworzyć się też komisje i zespoły
robocze,które mogłyby decydować w różnych sprawach zamiast całej intergrupy
4. 31 styczeń jako oficjalna rocznica DDA przyjęta przez WSO,na następnej
intergrupie do przedyskutowanie mityngu spikerskiego,chodzi o miting online potrzeba
osoby, która poprowadzi ten mityng a także chętni spikerzy padła propozycja aby
zaprosić Magdę z USA.
5. Wyjazd na Konferencję do USA.
kontakt z Magdą Iwona zobowiązała się skontaktować z Magdą z USA,ciągle

poszukujemy osoby chętnej na tą Konferencje osoba powinna znać j. angielski
6. Głosowanie na temat usunięcia ze strony intergrupy informacji o tym że jest w
budowie
 jednogłośnie przegłosowano usunięcie tej informacji.
7. Zmiana w służbach Komisji Tłumaczeń
za Artura Marta jako obsługująca skrzynkę mailową komisji.

Skarbnik z powodów technicznych nie przdstawił sprawozdania ze swej
działalności a prowadząca telekonferencje przypomniała,że kończy się jej sześć miesięcy
służby w intergrupie i zapytała czy jest osoba chętna by przejąć służbę.Wśród obecnych
nie było chętnych.
Na kolejne spotkanie przenieśliśmy następujące tematy:
Rozmowa o zlocie DDA w Polsce z powodu braku konkretnych propozycji i osób, które
mogłyby się zająć organizacją zlotu.
Mamy trudność z kontaktem ze skarbnikiem,padła propozycja aby powołać cień
skarbnika (chodzio osobę,która współpracuje ze skarbnikiem w razie nieobecności
zastępuje na spotkaniach a póżniej przejmuje służbę )i utworzenie subkonta (subkonto na
prywatnym rachunku bankowym gdzie byłyby przechowywane pieniądze intergrupy).
Czy intergrupa ma być pośrednikiem w rozsyłaniu różnych ogłoszeń z innych wspólnot?

