Sprawozdanie ze spotkania roboczego
Intergrupy „IRLANDIA” z dnia 17/05/15
1) W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących grup: „Od Nowa”,
„Horyzont”, „Azyl”, „Górnik”, „Iskierka” oraz służby Intergrupy: Delegat,
Skarbnik,Kolporter, Rzecznik, Służba telefonu.
Grupy informowały iż spotkania odbywają się regularnie, grupy niosą posłanie
poprzez roznoszenie ulotek, ponadto grupy Dublińskie organizują mityngi
informacyjne w CKU oraz niosą posłanie w ośrodku dla bezdomnych oraz na
detoks.
Grupa „Od Nowa” złożyła propozycję zorganizowania warsztatów wraz z
Intergrupą.
2) Podczas dyskusji w temacie spraw bieżących Intergupy, została poruszona
kwestia funkcjonowania naszej Intergupy oraz kwestia frekwencji i uczestnictwa
grup w spotkaniach.
W trakcie dyskusji wyłoniły się wnioski:
a) aby do naszych spotkań wprowadzić omawianie 12 Tradycji AA abyśmy mogli
dzięki nim zapoznawać się z tym co pomoże nam w pracach Intergupy oraz grup.
b) aby osoby pełniące służbę posiadały swoich „cieni” aby ci mogli
przygotowywać się do przejęcia służb, gdyż jak nie będzie chętnych do służby to
nie będzie Intergrupy,
c) aby służby Intergupy udały się na mityngi grup nie uczestniczących w
spotkaniach Intergupy z informacją o pracach Intergupy. Intergupa jednomyślnie
przyjęła te wnioski, tym samym zobowiązała Delegata i Rzecznika aby udali się na
mityngi tych grup wraz z chętnymi. W kwestii organizacji prac zespołów
Intergrupy, padła sugestia aby na ten moment skupić się na dwóch zespołach
Organizacyjnym i Informacji Publicznej, jednak do tej sprawy wrócimy w
następnych spotkaniach Intergrupy.
Podczas dyskusji poruszona została przez Skarbnika kwestia aby przekazywać
40% do Regionu, i po dyskusji Intergupa jednomyślnie podjęła decyzję aby
przekazywać 40% do Regionu z każdego spotkania Intergrupy.
W dyskusji również odnieśliśmy się do propozycji zgłoszonej przez grupę „Od
Nowa” aby współorganizować warsztaty i po dyskusji Intergupa przychyla się aby
pokryć koszty przelotu zaproszonych spikerów, jednak do tematu jeszcze wrócimy
w następnych spotkaniach, wstępna data tych warsztatów to 9-11/10/15 a miejsce

Dublin. Padły pytania odnośnie PIK oraz służby Powiernika, jednak z braku czasu
powrócimy do tematu na przyszłych spotkaniach.
3) W sprawozdaniu służb informowano:
Kolporter jego służba przebiega bez problemów, ponownie prosi aby kolporterzy
grup składali zamówienia około trzech tygodni przed Intergupą, informował
również że kończy się w październiku.
Skarbnik informował iż na bieżąco są opłacane koszty Intergupy i nie ma żadnych
zaległości. Stan kasy po opłaceniu wydatków to: €150. Przypomniał też że jego
służba kończy się w październiku.
Delegat przedstawił informację z Konferencji Regionu Europa w Carlsbergu i jak
otrzyma sprawozdanie z tej Konferencji to zostanie ono załączone do wglądu,
informował również że w dniach 19-22/11/15 w Carlsbergu odbędzie się Zlot
Radości Regionu Europa, a następna Konferencja odbędzie się w Belgi a ponadto
nasz Delegat został wybrany do Komisji Informacji Publicznej w BSK AA w
Warszawie.
Rzecznik informował że jego służba nie stwarza problemu, na bieżąco utrzymuje
kontakt Powiernikiem Regionu, przygotowuje plany spotkania Intergrupy.
Służba Telefonu została przedstawiona informacja że telefon jest na bieżąco
obsługiwany, odebrano 12 połączeń pytania głównie dotyczą informacji o
mityngach, zgodnie z decyzją podjętą na ostatniej Intergupie wykonywano
połączenia do grup z spisu adresowego z informacjami o Intergupie. Służbę w
dalszym ciągu pełni grupa „Górnik”
Została przedstawiona informacja od Łącznika Internetowego w której informuje
iż od jakiegoś czasu strona aairlandia.com wykazuje większą ilość odwiedzin, oraz
że poprosił przyjaciela z Polski o pomoc w zamieszczaniu materiałów zgodnych za
AA, jednocześnie przekazał iż rezygnuje z służby i prosi Intergupę o wybranie
osoby której będzie mógł przekazać swoje obowiązki, Intergrupa na czas wyboru
służby zobowiązała Rzecznika aby przejął obowiązki Łącznika Internetowego.
Tym samym osoby chętne do służby Łącznika Internetowego proszone są o
zgłaszanie swojej kandydatury, jednocześnie poprzez Delegata została podana
informacja iż w dniach 5-6/09/15 w Londynie odbędą się Regionalne warsztaty
Łączników Internetowych, Intergrupa zobowiązała się pokryć koszty wyjazdu.
Ponadto w informacjach służb pojawiło się sprostowanie na temat służby Łącznika
do ZK gdyż jednocześnie jest „cieniem” Delegata i wkrótce zastąpi go w służbie
co uniemożliwia jej przyjęcie tej służby informując jednocześnie że służy swoją
pomocą w tej służbie, jednak przedstawiła informacje na temat kryteriów osób
chętnych do chodzenia do ZK obwiązujących w Irlandii oraz dodatkowo została
przestawiona informacja na temat współpracy z GSO AA w Dublin i GSO

oczekuje iż nasza Intergupa napisze pismo na temat naszej Intergrupy i wtedy GSO
będzie mogło się odnieść do naszego pisma.
Intergupa zobowiązała Rzecznika aby napisał pismo o naszej Itergrupie. Tym
samym wrócimy do sprawy Łącznika do ZK w przyszłych spotkaniach Intergrupy.
Następne spotkanie robocze Intergrupy odbędzie się o godzinach:
12-16 w dniu 18/07

