Sprawozdanie Intergrupy "Irlandia" 21.03.15
Intergrupa "Irlandia” spotkała się w Athlone, The Shamrock Lodge Hotel.
1. Spotkanie rozpoczęło się tekstem „Jestem odpowiedzialny”.
2. Sporządzenie listy obecności.
W spotkaniu IG brali udział przedstawiciele następujących grup:
„TALLAGH”, „OD NOWA", „AZYL”, „ISKIERKA”, "GÓRNIK", "GAJA"
3. Prowadzący przywitał wszystkich i przedstawił plan spotkania IG.
4. Informacje mandatariuszy grup (w ramach piątej tradycji)
Grupa "Od Nowa" spotyka się w poniedziałki o19.30 Frekwencja na mityngu sięga
15 osób. Grupa poprosiła o pakiety startowe z ulotkami.
Grupa "Iskierka” powitała dwie nowe osoby w ostatnim czasie. Odbył się mityng
integracyjny z irlandzkim AA. Grupa nie potrzebuje pomocy.
Grupa "Azyl” działa jak działała.
Grupa "Górnik" pracuje na krokach, tradycjach i wielkiej księdze. Spotyka się w
piątki o 19:00. Frekwencja sięga 4-5 osób. Pieniądze z kapelusza przeznacza na
polską i irlandzką intergrupę, literaturę i opłaty za wynajem sali.
Grupa "Gaja" poprosiła o ulotki i książki.
Grupa "Tallaght" organizuje mityngi multimedialne, roznosi ulotki, kontaktuje się
z polską przychodnią. Frekwencja na grupie się podniosła. Grupa poprosiła o
wsparcie w formie ulotek.
5. Sprawozdania służb Intergrupy.
-rzecznik (nieobecny)
-kolporter poinformował o dostępnych prawie wszystkich pozycjach z literatury
AA.
Poprosił kolporterów grup o kontakt.
-skarbnik odczytał stan kasy IG. Przedstawił sprawozdanie finansowe
-sekretarz poinformował o powstaniu nowej grupy w Sligo. Zwrócił się z prośbą
do IG o zwrot kosztów przejazdu i poprosił o poruszenie tej kwestii.
-łącznik internetowy poinformował o szczegółach dotyczących strony
internetowej. Do tej pory strona ta odnotowała 15500 tyś odsłon w 25 krajach.
Służba przebiega spokojnie.

-delegat do regionu przedstawił informacje nadesłane z regionu "Europa".
Poinformował o możliwości przyjazdu Włodka AA i zorganizowania warsztatów.
-służba telefonu IG. Było 14 połączeń. Grupa "Górnik" przejęła służbę tel.
6. Przerwa
7. Wnioski, dyskusje, glosowania, sprawy organizacyjne.
Uprawnionych do głosowania było 9 osób.
• Nowo powstała grupa "Przebudzenie" wysłała e-maila o nast. treści:
Witam Serdecznie. Mam przyjemność poinformować o powstaniu nowej grupy
otwartej AA w Sligo pod nazwą "Przebudzenie". Mityngi odbywają się w każdą
niedzielę o godz. 19.00 w St.Michaels Family Centre, Sligo Town. Pierwszy
mityng odbył się 15.03.2015.
Niniejszym serdecznie zapraszamy jak i prosimy o przyłączenie do Intergrupy.
Prosimy również o wsparcie w postaci materiałów.
Z poważaniem Marcin alkoholik
Grupa została przyjęta oraz otrzymała ulotki.
• Wniosek o powołanie służby łącznika ds. AA w Zakładach Karnych
Swoją kandydaturę złożyła Basia. Kwestia składania kandydatur pozostaje otwarta
do następnego spotkania Intergrupy.
• Informacja Piotra odnośnie złożonych aplikacji do uczestnictwa w mityngach w
ZK w Castlerea .
• Grupa Iskierka przedstawiła propozycję powołania osoby do kontaktowania się z
grupami AA.
Po dyskusji IG postanowiła dodać tę kompetencję do służby telefonu
• Przygotowanie do konferencji regionu "Europa" w Carlsberg
Sekretarz odczytał, przygotowane na konferencje, sprawozdanie z dotychczasowej
działalności intergrupy. IG pokryje koszty przelotu i zakwaterowania delegata.
• Kwestia zwrotu kosztów przejazdu słuzbom IG. Intergrupa bedzie zwracać za
przejazd każdej służbie w IG, która o to wystąpi.
Następne spotkanie Intergrupy "Irlandia" odbędzie się:

17 maja 2015 (niedziela) o godzinie 12.00
The Shamrock Lodge Hotel. Athlone, Co. Westmeath.
8. Zakończenie spotkania.
Spotkanie zakończyło się modlitwą o Pogodę ducha.
✒ Sekretarz IG Robert.

