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Låt oss göra en gruppinventering   G-8b 

Metoder och eftertankar 

Metoder när vi gör en gruppinventering 

Varje grupp uppmanas att utveckla sin egen väg för gruppinventeringen. Inventeringen kan 

ske vid ett tillfälle eller så kan den ske över en längre tid. Vissa grupper beslutar att träffas 

innan eller efter ordinarie möte, andra grupper använder inventeringsfrågorna till ett 

mötestema, en gång om året. Gruppen kan också be att Områdesdelegaten eller någon annan 

av Områdets tjänare leder inventeringsmötet. Oavsett vilken metod man väljer visar vår 

erfarenhet att gruppen får ut mest av inventeringen om det finns tillräckligt med tid avsatt för 

att öppet diskutera svaren, kommentarerna och förslagen. De flesta medlemmarna upptäcker 

att svaren på de flesta frågor som dyker upp, finner man när man tillämpar de Tolv 

Traditionerna och i vår Servicehandbok (P-24/27). 

 

Här följer nu några förslag på metoder hur vi kan använda Riktlinjerna: 

1. Diskutera frågorna i gruppen. Några grupper väljer att mötesledaren läser en fråga 

under det ordinarie mötet som man sedan delar kring. 

2. Dela ut den här blanketten i början av mötet. Mötesledaren eller någon annan betrodd 

tjänare samlar in de ifyllda blanketterna och använder sedan svaren för en 

gruppdiskussion. 

3. Mötesledaren delar ut ett anteckningsblad till varje medlem. Mötesledaren läser 

sedan upp en fråga och uppmuntrar medlemmarna att svara mer än just ”ja” eller ”nej” 

samt att skriva ner sina kommentarer på lappen.  

Hatten skickas runt igen och man lägger ner sina lappar i den. Sedan få hatten gå runt 

åter igen och var och en tar upp en lapp slumpvis och läser svaret. (Denna metod 

brukar ge ärligare svar genom att alla får vara anonyma.) 

4. Dela ut en kopia av gruppinventeringsfrågorna i 8a och 8b till alla gruppens 

medlemmar och be dem fylla i frågorna i 8b och ta med dem tillbaka till nästa veckas 

möte. Vid detta möte läser mötesledaren upp en fråga och ber deltagarna läsa sina 

svar.  
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Ytterligare funderingar på hur jag ser på vår Al-Anon eller Alateen grupp: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Ytterligare funderingar på hur jag ser på våra veckovisa Al-Anon eller Alateen-möten: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Ytterligare funderingar över min del som medlem i gruppen: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Nu när jag deltagit i en gruppinventering tänker jag vidta följande åtgärder: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Ytterligare resurser för grupperna: 

 Servicehandboken (P-24/27) 

 Här talar vi Al-Anon (P-53) (slut för tillfället) 

 Information till dig som är ny (S-4) 

 Presentationen om Anonymiteten på hemsidan/Medlem som bygger på 

foldern Anonymitet (P-65) 

 Alla-Vi tidningen 
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