Sprawozdanie ze spotkania intergrupy ARDENY z dnia z 29.09.2018
Temat spotkania : Finanse w AA

1. Sprawozdanie służb :
Skarbnik – Robert ; Przedsatawił sprawozdanie, stan w kasie 413,54 euro,
od czerwca nie było wplywow do kasy, nie ma przewidzianych wydatków.
Karol – kolporter ; Budżet ok. 1600Euro (połowa w książkach), wszystkie
pozycje są dostępne, nie były robione nowe zakupy, czekamy na nowa
Wielką Księge aby wtedy zrobić zakupy ,broszurki ok. 90 % jest
dostępnych.
Sugestia aby dzwonić wcześniej do kolportera jakie ma przygotować
ksiązki na integrupę, jesli ktoś chce dokonac zakupu.

Łukasz – łącznik internetowy- obsługuje pocztę, nie ma problemów ze
slużbą,
Jesli ktoś chce otrzymywać e mail’e z intergrupy Ardeny to prosimy
mandatariuszy grup o udzielenie informacji na mitingu i przekazać listę
dla łącznika internetowego-Łukasza.

Włodek – rzecznik intergrupy - przedstawił informacje o warsztatach
informacyjnych.
Propozycja mitingu informacyjnego.

2. Sprawozdanie mandatariuszy służb :

a) Stanisław – grupa Odnowa 2006 :

- była przerwa wakacyjna,
-spotkania w poniedziałek o 20 godz.,
- 3 – 5 osób na mitingu,
-sugestia o uczestnictwo w mitingach,
-trudno o slużebnch, ponieważ mało osób uczestniczy w mitingu,
-nowy proboszcz pozytywnie nastawiony do grupy-nie będzie przerw,

b) Tomek( w zastępstwie mandatariusza)- grupa Quo Vadis :
- spotkania w wtorek i czwartek o 20 godz.,
- w wakacje spotkania były tylko w czwartki,
- ok.20-30 osób na mitingach,
- planowane są rozmowy z gospodarzem aby nie było przerw w mitingach,
- wszystkie służby są obsadzone,
- literatura dobrze się sprzedaje,
-stan finansów jest dobry,

c) Zbyszek( skarbnik, w zastępstwie mandatariusza)- grupa Jak to działa
- grupa nie ma służby mandatariusza, jest kolporter,
-mitingi spikerskie, na każdym mitingu jest spiker,
- prowadzący zamyka i otwiera salę,
-finanse dobre( skarbnik przekazał 40 % na intergupę – 180 euro,
-finanse są zabezpieczone,
-10 -15 osób na mitingu,
-literatura jest dostępna,
d) Andrzej – grupa Ziomki

-grupy sobotnia i niedzielna zostały połączone, została nazwa grupy
Ziomki,
-jest skarbnik tymczasowy, szukają kandydata do służby,
-będziemy ustalać czy grupa będzie przekazywać na belgijskie BSK ,
- ustalenia czy jako grupa będą wychodzić do szpitali itp.,

e) Grupa w Gent nie ma mitingów

3. Tematy spotkania ;
a) Nie działają nr telefonów z ogłoszeń w gazetce.
Nie ma telefonów na nr intergrupy.
Ustalilśmy, że będzie 1 ogłoszenie w ‘gazetce’ z adresami wszystkich grup
w Brukseli i 1 nr telefonu. Osobą odpowiedzialną za napisanie ogłoszenia
– Włodek- rzecznik intergrupy.

b) Były 4 miejsca na kongresie belgijskiego AA, 6 Pazdziernika. Dobrze
aby uczestniczyły osoby z każdej z grup po 1( milie widziane osoby z
j.francuskim), żebyśmy mieli kontakt z belgijskim AA.

c) Robert skarbnik- podzielił się doświatczeniem związanym z finansami
w AA. Przeczytał sprawozdanie na temat -Jak dzielone są pieniądze w
polskim AA.

d) Sugestia abysmy wszesniej szukali nowych osób do służb( skarbnik i
kolporter kończą służbę w 2019 r.)

e) Sugestia aby madatariusze grup tydzień przed spotkaniem wysyłali do
intergrupy sprawozdanie z grup( wcześniej tak było)

f) Więzienictwo- mamy mozliwosć zaprosić osobę z Polski na rocznię AA
( Quo Vadis), ktora może podzielić się doświatczeniem jak to działa w
Polsce. Sugestia do grup aby znależć osoby ktore by chcialy i mogly nieść
posłanie w więzieniach belgijskich. Osoba nie może być karana .Belgijskie
AA będzie pośrednikem i pomoże nam w przekazaniu informacji do
belgijskich urzędów.

g) Propozycja organizacji warsztatów sponsorowania na podstawie
Wielkiej Księgi. Warsztaty jak to robimy w praktyce.
data warsztatów 8-9 grudnia w Brukseli

h) Sugestia aby wysyłać służby intergrupy na warsztaty.

i) Ustalilśmy aby pieniądze na ogłoszenia w metrze przekazać dla
skarbnika intergrupy Roberta.

Następne spotkanie intergrupy odbędzie się w 26 .11.2018 o godz.19.30
przed mitingiem Odnowa 2006 Rue Portales 25 1030 Bruksela.

