Raport z 297 Konferencji Intergrupy Karliczek
Wspólne odmówienie modlitwy o Pogodę Ducha.
Odczytanie 12 tradycji i 12 koncepcji Anonimowych Alkoholików.
Przeliczenie osób uprawnionych do głosowania.
- 13 osob , po przerwie 11 osób
Odczytanie planu Konferencji i głosowanie za jego przyjęciem.
- przyjęto jednomyślnie
1.Jak Intergrupa może pomóc grupą:
- Grupa Tolerancja z Wodzisławia Śląskiego poinformowała o chęci zorganizowania Warsztatów Wielkiej Księgi w dniach 19-20 listopad 2022 roku i prosi o wsparcie .
-Pytanie w temacie czy AA może brać udział w spotkaniach Komisji rozwiązywania spraw alkocholowych?
-Pytanie w temacie czy dawać pieczątki za obecność na mitingu AA czy też nie ?
15 wypowiedzi w tych tematach.
2.Temat wiodący - 7 tradycja AA
-wypowiedzi w temacie:
a) organizacji rocznic grup z kapelusza.
b) kupowania kawy,herbat z kapelusza.
c) czy skarbnik intergrupy  może udzielać informacji czlonkom grup o datkach wpłacanych przez grupę.
7 wypowiedzi w tematach.
3.Sprawozdanie służb:
a) Rzecznik 
- poinformował o tym że brał udział w Radzie Regionu 22.05.2022 roku
-przekazał informację o ilości sztuk papierowych spisów mitingów - 1000 sztuk
-poinformował że Zgromadzenie Służb odbędzie się w Łaziskach Górnych 17.09.2022 roku o godzinie 10:00
-poinformował że był na spotkaniu na oddziele 14-stym w Rybniku z Panią dyrektor , przekazał że mitingi które tam się  odbywały znikną ze spisu mitingów i nie będą się już odbywać, przekazał również o tym że powstanie w intergrupie zespół do niesienia posłania w tym ośrodku a mitingi informacyjno-spikerskie bedą odbywać się w każdą sobotę o godzinie 18:00, żeby dołaczyć do zespołu potrzebna jest rekomendacja grupy.
-poinformował że był na spotkaniu z dyrektorem WOLO Gorzyce , przekazał także ze mitingi które doytchczas tam sie odbywały znikną ze spisu mitingów, powstanie również zespół do niesienia posłania do tego ośrodka , mitingi informacyjno spikerskie odbywać bedą sie w pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 18:00 , rownież potrzebna jest rekomendacja grupy aby dołaczyc do zespołu.
b) Skarbnik:
- zdał sprawozdanie finansowe , poinformował o kwocie przekazanej na Zlot Radości, poinformował o wydatkach na paczki,  poinformował o kwocie przekazanej na Region oraz o tym ze otrzymał sprawozdanie finansowe z Regionu.
c)Kolporter:
-poinformował że nie dotarła skrytka 2/4/3 , jest dostępna w sklepie internetowym w cenie 2zł.
-poinformował że jest do zakupy biuletyn "Karlik" w cenie 5 zł.
-poinformował o zmianie ceny spisu mitingów z 0.80 zł na 1 zł oraz zmianie ceny obwoluty z 11zł na 16zł.
-poinformował że paczki na Gorzyce, odział 14-sty, Zk Szeroka oraz Zk Racibórz zostały wydane.
przekazał że brał udział w warsztatach kolporterów w miesiącu czerwcu w Chorzowie.
- informuje że służbe kolportera kończy we wrześniu i zachęca do podjęcia sie służby.
- informuje ze będzie pełnił dyżur 20 sierpnia od godziny 16 do 18 w siedzibie intergrupy w Rybniku.
d) Łacznik internetowy:
-zachęcał do zapisu na kanał informacyjny freshmail oraz odwiedzania strony intergrupy Karliczek.
-Prosił o sprawdzanie w internetowym spisie mitingów oraz na stronie intergrupy czy dane grup są aktualne ( miejsce, godzina , dzień ).
-poinformował że potrzebni są chętni do służby emisariuszy 12 kroku oraz do służby przy telefonie w PIK-u, potrzebna jest rekomendacja grupy.
-poinformował o najbliższych wydarzeniach , warsztatach Anonimowych Alkoholików , zostały one rownież umieszczone na stronie intergrupy Karliczek - www.intergrupakarliczek.org.pl 
-poinformował że na nastepnej konferencji będzie nieobecny.
e) koordynator do Zakładów Karnych Szeroka:
nieobecny - przekazał raport 
- poinformował że bedą przepustki terapeutyczne, osoby chętne do odbierania osadzonych proszę o kontakt z Koordynatorem do ZK Szeroka , zgłoszenie 2 tygodnie wcześniej.
-poinformował że pieniążki zostały przekazane na ZK Szeroka.
f) Koordynador do Zakładów Karnych Racibórz :
- poinformował że mitingi odbywają sie regularnie w każdy poniedziałek i sobotę.
-zespół do niesienia posłania na ZK Racibórz liczy 9 osob i zachęca do dołączenia do zespołu , potrzebna jest rekomendacja grupy.
g) Delegat do służby krajowej :
- zachęca mandatariuszy do sprawozdań na grupach skrytki 2/4/3.
-poinformował że Konferencja Krajowa udzieliła odpowiedzi na pytania do Konferencji prócz jednego.
-zdał krótkie sprawozdanie z Konferencji.
-poinformował że znika słowo AA z Jasnogórskich spotkań trzeźwościowych.
-poinformował że można zadawać pytania do Konferencji do 20 września - adres do wysyłania pytań pytania@aa.org.pl
- zachęca do zadawania pytań na intergrupach , regionie.
Zadano jedno pytanie do Delegata - udzielono odpowiedzi.
4.Przerwa i Kapelusz
5.Rekomendacje do służb :
- Grażyna z grupy " 11 krok" -  na reprezentanta na Zgromadzenie Służb - otrzymała rekomendacje 
-Iwona z grupy "Jest Sposób" -na  reprezentanta na Zgromadzenie Służb - otrzymała  rekomendacje
-Marcin z grupy "Herkules" - na koordynatora informacji publicznej - otrzymał rekomendacje 
-Damian łącznik internetowy z intergrupy Karliczek wyraził chęć uczestnictwa w Zgromadzeniu Służb.
6.Sprawy bieżące :
- wybór gospodarza na wrzesień - Krzysztof, Ula, Jadwiga
-Wyboró osób do niesienia posłania w WOLO Gorzyce na miesiac 4 lipiec - Ewa, Marcin, Damian, Grażyna, Arek, Sławek oraz na 1 sierpnia - brak chętnych 
- zgłosiły sie 2 osoby chętne do zespołu do niesienia posłania na oddział 14 w Rybniku i 1 osoba do zespołu do niesienia posłania na WOLO Gorzyce
7.Z czym wychodzę z Konferencji :
- wypowiedzi dotyczące o pozytywnych odczuciach po intergrupie - 8 wypowiedzi.
8.Kolejna Konferencja odbędzie się 3.09.2022 godzina 16:00 w Rybniku.
Sprawozdanie sporządził Sekretarz Damian

-

