Sprawozdanie z konferecji Intergrupy DDA/DDD
Z dnia: 5.01.2015

Uczestnicy:
Ania – Bristol (prowadząca telekonferencję)
Ania – Londyn (przygotowanie sprawozdania z konferencji)
Krzysiek – Rotterdam
Mirek – Słupsk
Andrzej – Warszawa
Iwona – Opole
Justyna – Warszawa
Gosia – Białstok
Waldek – Łuków
Wszyscy uczestnicy mieli prawo głosu, jako mandatariusze lub pełniący służbe w
Intergrupie.
1. Zatwierdzenie sprawozdania z poprzedniej telekonferencji.
Zatwierdzono sprawozdanie z konferencji grudniowej – jednogłośnie
2. Ogłoszenie - osoba obsługująca skrzynkę mailową kończy swoją służbę (od
maja 2014 8 miesięcy). Potrzebna nowa osoba do przejęcia tej służby.
Gosia (z Białegostoku) zakończyła służbę jako odpowiedzialna za obsługę skrzynki
mailowej Intergrupy DDA. Służbę tę przejęła Iwona z Opola.
3. Zjazd DDA/DDD w 2015 roku-jak, gdzie,kiedy?
Andrzej z Warszawy przekazał, że jego grupa (Genesis) może się podjąć
organizacji zjazdu DDA/DDD. Grupa Genesis ma zaproponować wstepny termin
oraz miejsce zjazdu. Andrzej zasugerował zorganizowanie spotkania dla około 120
osób. Zaproponowano założenie tematu Zjazdu na forum Intergrupy.
4. Komisja Tlumaczen - raport oraz zaproszenie do pomocy - Ania Londyn
Ania z Londynu przekazała informację, że od Stycznia 2015 przejęla funkcję
koordynatora Komisji Tlumaczeń. Na obecną chwilę prace tlumaczeniowe
przebiegają intensywnie. Jest około 20 aktywnych tłumaczy. Big Red Book, Sekcja
I i II zostały przetlumaczony w wersji pierwszej (wstepnej). W niedługim czasie
zostanie przesłany Krok 5. Jest projekt stworzenia Zespołu Zatwierdzającego
tlumaczenia, oraz pracującego nad glosariuszem tlumaczeń.
Obecnie, według głosowania KT tlumacze dostają termin 1 miesiąc (przy dłuższych
tłumaczeniach), co pomaga usprawnic i przyspieszyć proces tłumaczeń. Ania
poprosiła o przegłosowanie nadania uprawnień tłumaczom biorącym udział
w tłumaczeniach do dostępu do gotowych tłumaczeń. Dzieki temu kolejne
tłumaczenia będą bardziej spójne z poprzednimi (zgodne słownictwo).
Uczestnicy konferencji zatwierdzili tę propozycje:
7 osob:
tak
1 osoba:
nie

5. Ogloszenie - potrzebna osoba do sluzby przedstawiciel Intergrupy do WSO minal ponad rok obecnej osobie w pelnieniu sluzby - Ania Londyn
Ania z Londynu poinformowała, ze jej roczna służba przedstawiciela Intergrupy do
Służb Światowych ACA WSO dobiegła końca. Jest potrzebna osoba do przejęcia
tej służby, w ktorej potrzebna jest znajomość języka angielskiego na poziomie
komunikatywnym.

6. Założenie specjalnego pokoju do głosowań na forum dla Mandatariuszy.
Mirek Słupsk
Na poprzedniej konferencji ta propozycja została zaakceptowana poprzez
głosowanie. Szczególy są dostępne w protokole z konferencji – punkt 3.

7. Prośba do skarbnika o sprawozdanie.
Uczestnicy dyskutowali i wymieniali sie doświadczeniem (np. z innych wspólnot
12-krokowych) na temat najbardziej praktycznej opcji dotyczącej zbierania składek
od poszczególnych grup na określono konto. Na poprzednich konferencjach
Waldek z Łukowa dostał, jako skarbnik Intergrupy mandat zaufania dotyczący
zbierania składek. Waldek podzielił się możliwosciami założenia dodatkowego,
konta w swoim banku, tak aby finanse Intergrupy były oddzielone. Waldek również
zobowiązał się do założenia konta mailowego skarbnika, które po zmianie służby
zostanie przekazane kolejnej osobie (zamiast korzystania z maila osobistego).
Dodatkowe informacje, oraz adres mailowy skarbnika zamieszczone są na forum
Intergrupy w zakładce Finanse Intergrupy.
8. Kończy się służba prowadzącej telekonferencje.
Ania z Bristolu poinformowała, że skończył się okres w którym zobowiązała się do
służby prowadzenia konferencji. Wspomniała, że służba ta nie zajmuje dużo czasu:
należy być dostępnym kilka minut przed rozpoczęciem konferencji i prowadzić
ją, co jest podobne do prowadzenia mityngu. Podczas konferencji nie było osoby
chetnej do przejęcia służby. Ania zobowiązała się do poprowadzenia jeszcze jednej
konferencji, a następnie chce tę służbe przekazać kolejnej osobie.
9. Czy robimy coś na rocznicę DDA 31 stycznia? Spikerka skype? (Krzysiek
Rdam)
31 stycznia (sobota) jest rocznica powstania Wspólnoty DDA. Ania z Bristolu
kontaktowała się z Wiolą z Londynu, a Iwona z Opola kontaktowała się z Magdą z
USA w sprawie spikerek podczas zaproponowanego mityngu rocznicowego on-line.
Ania z Londynu przekazała, że również zapyta Magde z USA o udział w mityngu.
Konferencje zakończono wspólną modlitwą o Pogodę Ducha.

