Zgromadzenie Służb Krajowych Anonimowych Żarłoków
w Supraślu - 20 maja 2016 r.
Wyjaśnienie oznaczeń:
Wyniki głosowania są oznaczone podkreśleniem.
Przy wynikach głosowania dopisano głosy nadesłane z grup.
Kolorem bordowym oznaczono grupy wniosków.
Kolorem czarnym (pogrubienie) oznaczono poszczególne wnioski oraz wyniki głosowania.
Podkreśleniem – liną przerywaną oznaczono przerwy.
Kursywą oznaczono kworum zmieniające się w trakcie Zgromadzenia.
Zgromadzenie rozpoczęło się modlitwą o Pogodę Ducha ok. godziny 12:00.
Członkowie Zgromadzenia SKAŻ przeczytali 12 Koncepcji Służb i 12 Tradycji AŻ.
Przeczytano porządek obrad Zgromadzenia.
Do wniosków, które zostały przygotowane w porządku obrad dodano:
a) Do części „F. Wnioski z grup” dodano wniosek grupy piątkowej skype: Wniosek o
informację np. co 3 miesiące do grup, dotyczący środków wpływających z tego mityngu,
abyśmy mogli określić w inwenturze, jak jest realizowana przez nas Tradycja 7.
b) Do części „H. Wnioski osobiste” dodano wniosek Dainy - sekretarza o zwrot kosztów
dojazdu na Zlot w Supraślu pociągiem EIC ze względu na brak innych połączeń.
Jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Wybrano Protokolanta: Magda z Olesna.
Powołano komisję skrutacyjną: (Kasia – przedstawiciel Komitetu ds. niesienia posłania
wewnątrz wspólnoty, Lucyna z Elbląga – reprezentant grupy skypowej „Na temat” kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie + Daina sekretarz).
Zgłosiły się osoby chętne do liczenia głosów: Ela z Warszawy i Lucyna z Elbląga.
Ustalono kworum: kworum zostało zachowane - 16 reprezentantów grup, 9 członków Rady
SKAŻ, bezwzględna większość wynosiła 17.
Głosowano na osobę prowadzącą Zgromadzenie SKAŻ: zgłosiła się Irmina z Gdyni - do
przerwy (kandydatura została przyjęta jednogłośnie).
Przedstawiciele i członkowie komitetów przedstawili się, podając swoje funkcje.
Rozpoczęto głosowanie nad wnioskami:

A.Wniosek do ewentualnego zgłoszenia przez osobę wybraną do prowadzenia
Zgromadzenia - o przeprowadzenie obrad zgodnie z Regułą Roberta przy koniecznej
argumentacji: 3 głosy za, 3 głosy przeciw.
Głosowanie: 23 ZA, 2 WSTRZYMUJĄCE SIĘ
Podsumowanie: Reguła Roberta została przyjęta.
B. Wniosek do ewentualnego zgłoszenia przez osobę wybraną do prowadzenia
Zgromadzenia - o nieodczytywanie sprawozdań z grup, które nadesłały sprawozdania
pisemnie.
Głosy z sali: Możnaby wprowadzić 2-minutowe sprawozdania ustne z tego, co dzieje się na
grupach; To jest zbyt duża ingerencja w scenariusz Zgromadzenia.
Głosowanie: 25 ZA
Podsumowanie: Sprawozdania nie będą odczytywane.
C. Wnioski dotyczący zmian w Karcie Zgromadzenia
1) Propozycja zmian dotyczących zapisu ustaleń ze Zgromadzenia SKAŻ w Poznaniu
(2015) w Karcie Zgromadzenia
Dyskutowano nad kwestią konsultowania przez Skarbnika rozliczeń w przypadku wątpliwości
z Radą SKAŻ.
Podjęto głosowanie nad wnioskiem: Czy Zgromadzenie zgadza się, żeby skarbnik
konsultował swoje decyzje w razie wątpliwości z Radą SKAŻ?
Głosowanie: 25 ZA
Dyskutowano nad kwestią ustalenia limitu kwotowego dla Skarbnika, po przekroczeniu
którego musiałby konsultować decyzję o zwrocie środków wnioskującemu z Radą SKAŻ.
Przełożono dyskusję na później. Po przerwie wnioskodawca wyjaśnił, że wniosek dotyczył
formy zapisu dotyczącego wniosku głosowanego na Zgromadzeniu SKAŻ w Poznaniu pół
roku wcześniej.
Głosy z sali: sprawdźmy, jak będzie działało ustalenie limitu 100 zł na podejmowanie
samodzielnych decyzji przez Skarbnika – w oparciu o 12 Koncepcji Służb AŻ, a po
przekroczeniu kwoty niech Skarbnik konsultuje decyzję o rozliczeniu z Radą SKAŻ.
Podjęto głosowanie nad wnioskiem: Czy wpisać do Karty Zgromadzenia SKAŻ zapis:
„Osobom pełniącym służbę w SKAŻ refundowane są, na ich wniosek, uzasadnione wydatki
poniesione bezpośrednio w związku z pełnieniem służb. Do wydatków tych należą w
szczególności koszty zakupionych materiałów, druku, nadania lub transportu przesyłek czy
literatury. Kwestią rozliczeń zajmuje się skarbnik, zasięgając, w przypadku wątpliwości,
opinii Rady SKAŻ.”

Głosowanie: 24 ZA, 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ (+ 2 ZA z grup)
Podsumowanie: Do Karty Zgromadzenia SKAŻ zostanie dopisany tekst:
„Osobom pełniącym służbę w SKAŻ refundowane są, na ich wniosek, uzasadnione
wydatki poniesione bezpośrednio w związku z pełnieniem służb. Do wydatków tych
należą w szczególności koszty zakupionych materiałów, druku, nadania lub transportu
przesyłek czy literatury. Kwestią rozliczeń zajmuje się skarbnik, zasięgając, w
przypadku wątpliwości, opinii Rady SKAŻ.”
2) Wniosek o dopisanie w Karcie Zgromadzenia Służb Krajowych AŻ w Polsce w
punkcie: “VI. ZASADY WYBORU I PEŁNIENIA SŁUŻB W SKAŻ
2. KOMITETY SKAŻ I ZAKRES PEŁNIONEJ W NICH SŁUŻBY
a) Komitet ds. Internetu
zapisu:
„ - aktualizuje dane dotyczące mityngów AŻ w Polsce na ogólnoświatowej stronie
wspólnoty OA: https://oa.org/
Głosy z sali: grupy nie wiedzą, że mają aktualizować dane na stronie światowego AŻ we
własnym zakresie; brakuje informacji w Biuletynie dla nowych grup o tym obowiązku;
Komitet ds. Internetu ma na dzień dzisiejszy dużo obowiązków – obawa czy podoła bez
wsparcia – zachęcano do podjęcia służby;
Głosowanie 15 ZA, 5 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, 4 PRZECIW (+ 2 ZA z grup)
Podsumowanie: Wniosek nie został przyjęty ze względu na brak bezwzględnej
większości głosów = 17.
3)Wniosek o zmianę w zapisie Karty zgromadzenia Służb Krajowych AŻ w Polsce punkt
1b z
“V. Skład Zgromadzenia SKAŻ
1. W skład Zgromadzenia SKAŻ z prawem wypowiedzi i głosowania wchodzą:
b) Członkowie Rady SKAŻ” na taki, który poza wyjątkowymi sytuacjami odbiera
Przewodniczącemu prawo głosu we wnioskach jawnych.
Głosy z sali: Warto dopisać taką zmianę w Karcie, gdyż taką samą kieruje się Region 9;
Jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi i każdy podczas głosowania kieruje się głosem grupy i
swoim; Nie ma nic złego w tym, aby kierować się głosem Przewodniczącego – jest to osoba
doświadczona; Patrzyłam na pracę Rady SKAŻ – uczę się brać odpowiedzialność za siebie a
nie patrzeć na kogoś, kto też jest żarłokiem, kto może mieć nawrót; Nie jestem za
wykluczaniem kogokolwiek – jeśli nie wiem jak zagłosować, a Przewodniczący nie głosuje to
i tak mogę oprzeć swoje zdanie na kimś innym.
PRZERWA OBIADOWA
(po przerwie kworum wyniosło: 16 reprezentantów grup, 9 członków Rady SKAŻ)

Maciej z Poznania zgłosił się do prowadzenia dalszej części Zgromadzenia.
Po przerwie padły pytania: Czy Przewodniczący nie może się wypowiadać, jeśli panuje taka
zasada? Przewodniczący głosuje tylko we wnioskach tajnych. Jego rolą jest prowadzenie
Zgromadzenia i ma prawo zadawać pytania. Padła sugestia, że można utajniać wszystkie
głosowania, ale jest to czasochłonne.
Głosowanie: 5 ZA, 5 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, 15 PRZECIW (+ 1 ZA i 1 PRZECIW z
grup)
Podsumowanie: Wniosek nie został przyjęty.
D. Wnioski ogólne dotyczące wspólnoty:
1) Wniosek Sekretarza (zastępującego Przewodniczącego Zgromadzenia w obowiązkach
przedzlotowych) o wybranie miejsca i terminu następnego Zlotu.
Reprezentant grupy z Sosnowca w imieniu członków swojej grupy zgłosił kandydaturę do
organizacji jesiennego zlotu w 2016 r. z pomocą grupy z Katowic. Brak innych zgłoszeń.
Podsumowanie: Jesienny Zlot AŻ odbędzie się na Śląsku.
2) Wniosek o zmianę nazwy wspólnoty “Anonimowi Żarłocy” na inną
Przeczytano list jednego z członków AŻ uzasadniający słuszność zmiany nazwy na
Anonimowi Jedzenioholicy, a nie inne podane we wniosku – powołano się na istniejące na
świecie grupy, które – gdyby zostały utworzone w Polsce, nie mogły by w sposób dokładny
przetłumaczyć swojej nazwy.
Głosy z sali: Lepiej zmienić nazwę teraz, zanim zaczniemy produkować materiały AŻ, teraz
jest dobry czas; Nazwa dłuższa niż taka składająca się z dwóch wyrazów jest trudna
językowo; Zaproponowano nazwę Annimowi Żywienioholicy; Odczytano nazwy
zaproponowane przez grupy wysłane do sekretarza – Anonimowi Hiperorektycy i OA
Uzależnieni od Jedzenia; Aktualna nazwa nas ośmiesza, żarłok i żarłoctwo to nie choroba, a
jedzenioholizm to jednostka chorobowa; Żarłok nie oddaje znaczenia słowa overeater, jestem
za ujednoliceniem tego, co znajduje się w klasyfikacji medycznej; Trzeba policzyć koszty,
nazwa niczego nie zmieni; Celem nie są koszty – zrobiłem test – na słowo żarłok znajomi
reagowali śmiechem, na jedzenioholik poważniej; Koszty administracyjne zmiany nazwy są
niewielkie, do literatury aktualnie wydrukowanej – ok. 3000 egzemplarzy można włożyć
kartki z informacją o zmianie nazwy; Koszt zmiany domeny internetowej to ok. 100 zł,
domena anonimowijedzenioholicy.org jest wolna; Ze słowem jedzenioholik więcej osób może
się utożsamić.
Przewodniczący Zgromadzenia podjął decyzję, że zmianę nazwy wspólnoty głosujemy
poprzez bezwzględną większość głosów – ponieważ pośrednio dotyczy ona zmian w Karcie
Zgromadzenia oraz jest to decyzja kluczowa dla wspólnoty.
Głosowano nad pytaniem: Czy Zgromadzenie widzi potrzebę zmiany nazwy wspólnoty?
Głosowanie: 19 ZA, 3 WSTRZYMUJĄCE SIĘ, 3 PRZECIW (+ 3 ZA, 1 WSTRZYMUJĄCY
SIĘ z grup)

Głosy z sali: Głosujmy nad proponowanymi nazwami; Grupy miały wystarczająco dużo
czasu, by zdecydować, która nazwa im odpowiada; Holik świadczy o tym, że się leczymy, a
dłuższe nazwy nawiązujące do problemów z odżywianiem kojarzą się z lekami i terapią;
Proponuję zrobić tajne głosowanie.
Przewodniczący zapytał, czy są na sali osoby z Rady SKAŻ, które opowiadają się za
utajnieniem głosowania? Zgłosiły się 4 osoby, więc głosowanie zostało utajnione.
Głosowanie tajne: 22 ANONIMOWI JEDZENIOHOLICY, 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ, 1
ANONIMOWI KOMPULSYWNIE JEDZĄCY (SKRÓT AJK),1 ANONIMOWI
ŻYWIENIOHOLICY (+ 1 głos z grupy: ANONIMOWI JEDZENIOHOLICY)
Podsumowanie: Bezwzględną większością głosów została przegłosowana nowa nazwa
wspólnoty - „Anonimowi Jedzenioholicy”.
PRZERWA 10-MINUTOWA
(po przerwie kworum wyniosło: 14 reprezentantów grup, 9 członków Rady SKAŻ, po chwili
16 reprezentantów grup, 9 członków Rady SKAŻ)
E. Wnioski personalne
1) Wybory i głosowanie na wakaty w Radzie SKAŻ

Nastąpiło odczytanie wolnych wakatów w służbach krajowych wraz z przedstawieniem
kompetencji, jakie powinni mieć kandydaci do objęcia danych służb.
1. Przewodniczący SKAŻ – brak chętnych
2. Członkowie zwykli i służba pomocnicza Komitetu ds. Literatury – do służby pomocniczej
zgłosiłasię Iza z Gdyni i Ania z Sosnowca
3. Reprezentant AŻ – świat – zgłosiła się Ewa z Łodzi,mająca doświadczenie w służbie w
Regionie 9
Głosowanie tajne: 22 ZA, 2 WSTRZYMUJĄCE SIĘ
4. Członkowie zwykli i służba pomocnicza Komitetu ds. niesienia posłania– brak chętnych
5. Przewodniczący Komitetu ds. Informacji Publicznej– zgłosiła się Paulina z Gdyni
Głosowanie tajne: 23 ZA, 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ
6.Członkowie zwykli i służba pomocnicza w Komitecie ds. Informacji Publicznej – brak
chętnych
7. Osoba obsługująca telefon informacyjny AŻ - członek Komitetu ds. Informacji Publicznej – brak chętnych (po Zgromadzeniu zgłosiła się Dotka z Sochaczewa)
8.Służba pomocnicza w Komitecie ds. Internetu 1 lub 2 osoby do rotacyjnej obsługi głównej
skrzynki kontaktowej wspólnoty - info@anonimowizarlocy.org – zgłosił się Maciej z
Wrocławia

9.Koordynator pracy nad Biuletynem informacyjnym (newsletterem) – zgłosiła się Iza z
Gdyni, ostateczny wybór kandydata przełożono na moment głosowania wniosku o powołanie
służby koordynatora ds. newslettera (część G. Wnioski indywidualne, wniosek nr 5)
10. Przewodniczący Komitetu ds. Statutu – zgłosiła się Aneta z Białegostoku
Głosowanie tajne: 23 ZA, 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ
11. Członkowie zwykli i służba pomocnicza w Komitecie ds. Statutu – brak chętnych
12. Przewodniczący Komitetu ds. Dwunastu Tradycji AŻ – zgłosiła się Zofia z Rumii, z
powodu jej nieobecności na Zgromadzeniu przeczytano jej list przedstawiający kandydaturę
oraz referencje dotychczasowej Przewodniczącej Komitetu ds. 12 Tradycji – Doroty z
Białegostoku.
Przewodniczący zaznaczył, że z powodu nieobecności kandydatki na Zgromadzeniu, może
ona zostać wybrana na Tymczasowego Przewodniczącego Komitetu ds. Dwunastu Tradycji
AŻ, do czasu kolejnego Zgromadzenia.
Głosowanie: 24 ZA, 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ
F. Wnioski z grup:
1) Wniosek grupy piątkowej skype: Wniosek o informację np. co 3 miesiące do grup,
dotyczący środków wpływających z tego mityngu, abyśmy mogli określić w inwenturze,
jak jest realizowana przez nas Tradycja 7.
Głosy z sali: Wniosek jest zasadny – uczestniczę w podobnych mityngach, gdzie brakuje mi
informacji o tym ile jest pieniędzy na koncie wspólnoty; Elżbieta – skarbnik poprosiła, aby
opisywać przelewy „darowizna na cele statutowe – grupa „X”; Jest to prośba bezpośrednio do
skarbnika, a nie na SKAŻ; Czy małe grupy mogą liczyć na dofinansowanie przyjazdu
reprezentanta na Zlot?; Wspólnotę stać na to, grupa powinna zgłosić prośbę do Skarbnika;
Czy grupy same mogą zakładać konta do wpłat na 7 Tradycję?; Grupy nie mają osobowości
prawnej, żaden bank nie założy in konta.
Lucyna z Elbląga złożyła wniosek o założenie funduszu na potrzeby grup, np. dla grup
skypowych. Przewodniczący podkreślił, że jest to temat wewnątrz grup skypowych,
zasugerował wnioskodawcy poproszenie o pomoc służebnych Rady SKAŻ w sformułowaniu
wniosku na następne Zgromadzenie SKAŻ.
Głosowano na wnioskiem: Czy Zgromadzenie chce się zająć tym tematem teraz?
Głosowanie: 25 PRZECIW
Podsumowanie: Wniosek o utworzenie funduszu nie został przyjęty. Wniosek główny
został oddalony.
G. Wnioski indywidualne:

1) Wniosek o dyskusję na temat rozważenia kandydatury Polski jako organizatora Zlotu
Regionu 9 w 2018 roku
Wnioskodawca doprecyzował, że Zlot R9 odbyłby się w ostatnim tygodniu października
2018, głównie dotyczyłby organizacji przez grupę z Warszawy ze względu na bliskość
lotniska.
Głosy z sali: Można wysłać list do grup z zapytaniem, czy są chętne do organizacji tego
Zlotu; Grupy warszawskie powinny podjąć decyzję między sobą; Potrzebna jest przynajmniej
jedna osoba z Warszawy, reszta osób może pomagać z innych miast; Przełóżmy decyzję na
Zlot w październiku 2016, do tego czasu zbierzemy informacje, czy są chętni; Kluczowe jest
znalezienie miejsca; Skarbnik zasugerował, by pieniądze na Zlot ująć budżecie tworzonym w
październiku 2016; Zasugerowano, by utworzyć intergrupę, Komitet ds. organizacji Zlotu R9
lub grupę roboczą; Do pomocy zgłosiły się 4 osoby: Kasia z Łodzi, Adrian ze Świnoujścia,
Gosia z Warszawy oraz Mariusz z Łodzi.
Podjęto głosowanie – Czy wyrażamy wstępnie wolę kandydowania do organizacji Zlotu R9 w
październiku 2018?
Głosowanie: 20 ZA, 5 WSTRZYMUJACYCH SIĘ
Podsumowanie: Zgromadzenie wstępnie wyraziło wolę kandydowania do organizacji
zlotu Regionu 9 w październiku 2018.
2) Wnioseko zabezpieczenie puli pieniędzy w budżecie na finansowanieprzyjazdu gości z
Regionu 9, w razie gdy organizatorzy Zlotu podejmądecyzję o chęci zaproszenia
służebnych z Regionu.
Głosy z sali: Czy chodzi o jednorazowe finansowanie?; Wnioskodawca wyjaśnił, że chodzi o
finansowanie co każdy zlot, jeśli grupa organizująca zlot zdecyduje się na zaproszenie gościa
(tak, jak np. przyjazdy Esti); Czy Esti miała zabezpieczoną pulę pieniędzy na swój przyjazd?;
Wnioskodawca odpowiedział, że nie, ponieważ była wtedy Powiernikiem R9 i jej przyjazd
był fundowany przez R9 – sytuacja poruszona we wniosku jest hipotetyczna, dotyczy
przyszłych zlotów, koszt jednego gościa to ok. 4000 zł.
Zmieniło się kworum: 15 reprezentantów grup, 9 członków Rady SKAŻ
Głosowanie: 22 ZA, 2 WSTRZYMUJĄCE SIĘ(+ 1 ZA i 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ z grup)
Podsumowanie: Pula 4000 zł będzie zabezpieczana w budżecie na ewentualne
finansowanie przyjazdu gości z Regionu 9 na przyszłe zloty AŻ.
3) Wniosek Komitetu do Spraw Kolportażu o zwiększenie kwoty przeznaczonej na
koszty zatrudnienia pracownika, który poprowadzi sklep internetowy.
Wnioskodawca wyjaśnił, że w związku ze zmianą przepisów prawnych należy oskładkować
umowę, która będzie zawarta z pracownikiem sklepu internetowego.

Głosowanie: 24 ZA (+ 2 ZA z grup)
Podsumowanie: kwota przeznaczona na zatrudnienia pracownika w sklepie
internetowym zostanie podniesiona z 372 zł brutto miesięcznie na 603,05 zł brutto
miesięcznie.
4) Wniosek o nagrywanie obrad Zgromadzenia SKAŻ przez sekretarza
Głosy z sali: W Regionie 9 funkcjonuje taka zasada; Jest to służba znacznie obciążająca
sekretarza i protokolanta; Dobrzebyłoby kupić 2 dyktafony, żeby uchwycić dźwięki z dwóch
końców sali; Padło pytanie, czy można spróbować nagrywać ze smartphona; Padła
odpowiedź, że jakość profesjonalnego dyktafonu jest zdecydowanie lepsza; To obligowałoby
do posiadania smartphona przez sekretarza; Padło pytanie, czy nagrywanie obrad wyklucza
pisanie ręczne?
Głosowano na wnioskiem – Czy sekretarz ma nagrywać obrady Zgromadzenia SKAŻ + robić
notatki z obrad?
Głosowanie: 24 ZA
Paulina z Gdyni zobowiązała się do wyboru i zakupu profesjonalnego sprzętu.
Głosowano na wnioskiem – Czy zakup sprzętu ma być na kwotę 1000 zł?
Głosowanie: 24 ZA
Podsumowanie: Obrady Zgromadzenia SKAŻ będą nagrywane przez sekretarza zostanie zakupiony sprzęt (dyktafon) w kwocie 1000 zł.
5) Wniosek o powołanie służby koordynatora ds. newslettera
Głosy z sali: w Regionie 9 istnieje taka służba i jest to Podkomitet Komitetu ds. internetu; Jest
to służba interdyscyplinarna.
Do podjęcia służby zgłosiła się Agata z Wrocławia.Utajniono głosowanie.
Głosowanie tajne: 21 ZA, 2 WSTRZYMUJĄCE SIĘ
Przewodniczący sformułował wniosek – Czy Zgromadzenie wyraża zgodę na dodanie w
Karcie Zgromadzenia SKAŻ słów: „ W skład Komitetu ds. Internetu wchodzi koordynator
Biuletynu AŻ”, a w obowiązkach dodanie słów: „ Koordynuje prace związane z tworzeniem
Biuletynu AŻ”
Głosowanie: 24 ZA
Podsumowanie: Powstanie służba koordynatora ds. Biuletynu (jako członek Komitetu
ds. internetu). Koordynatorem została Agata z Wrocławia.
PRZERWA 30-MINUTOWA
(po przerwie kworum: 14 przedstawicieli grup, 9 członków Rady SKAŻ)

6) Wniosek o podjęcie decyzji co do sfinansowania produkcji aplikacji mobilnej dla
wspólnoty AŻ
Głosy z sali: Jaki jest koszt stworzenia aplikacji na Windowsa?; Wnioskodawca wyjaśnił, że
aplikacja działająca na systemie Windows byłaby trzecia – po Androidzie i IOS, a opłata
podana we wniosku za utworzenie aplikacji jest jednorazowa i dotyczy stworzenia aplikacji
na system Android i IOS.
Zgłosiły się osoby chętne do pomocy przy tworzeniu aplikacji: Maciej z Poznania, Ewa z
Łodzi, Kasia z Łodzi oraz Ela z Warszawy.
Głosowano nad kwestią przeznaczenia na stworzenie aplikacji mobilnej kwoty 6400 zł.
Głosowanie: 20 ZA, 4 WSTRZYMUJĄCE SIĘ(+ 1 ZA i 1 PRZECIW z grup)
Podsumowanie: Zostaną podjęte prace nad stworzeniem aplikacji mobilnej dla
wspólnoty AŻ. Kwota 6400 zł zostanie przeznaczona na ten cel.
H. Wnioski osobiste:
1) Wniosek sekretarza o zwrot kosztów dojazdu na Zlot do Supraśla
Głosy z sali: Powołujemy się na 12 Koncepcji Służb AŻ, wierzymy że nikt nie nadwyręża
budżetu wspólnoty by dojeżdżać drogimi środkami komunikacji; Pół roku temu na
Zgromadzeniu SKAŻ w Poznaniu był przegłosowany wniosek o zwrot kosztów dojazdu
służebnych związanych z pełniona służbą, więc wniosek jest niezasadny.
Podsumowanie: Wniosek został odrzucony.
I. Wolne wnioski:
1) Irmina z Gdyni: Chciałabym poruszyć kwestię administrowania naszej strony www. –
dołączyć wpis do Karty Zgromadzenia o służbie administratora – jako członka Komitetu ds.
Internetu i członka Rady SKAŻ, ponieważ jest taka służba i osoba ta ma dostęp do danych
wrażliwych.
Prowadzący sformułował pytanie: Czy Zgromadzenie chce dziś podjąć decyzję na ten temat?
Głosowanie: 5 ZA, 14 WSTRZYMUĄCYCH SIĘ, 4 PRZECIW
Podsumowanie: Propozycja zajęcia się wpisem do Kart Zgromadzenia dotyczącym
dodania służby administratora strony www. nie został przyjęty.
2) Daina – sekretarz: Czy zostawiamy domenę anonimowizarlocy.org dla zwiększenia liczby
zainteresowanych, co z adresami mailowymi służebnych– czy je też trzeba zmienić?
Padło również pytanie od Ani z Sosonowca: Co ze zmianą nazwy w materiałach wspólnoty i
ulotkach, scenariuszu mityngu?

Głosy z sali: zmiana nazwy wspólnoty to proces przejściowy; W gestii służebnych leży
decyzja o zmianie adresu mailowego Komitetu lub danej służby, tak jak do grup należy
zmiana nazwy i słowa „żarłok” w materiałach mityngowych, w tym w scenariuszu oraz
preambule; SKAŻ omówi tę kwestię i poinformuje członków wspólnoty o podjętych
decyzjach.
Zgromadzenie zakończono modlitwą o Pogodę Ducha.

