
    Tradycyjnie tekst Jestem Odpowiedzialny i omówienie dwóch Tradycji rozpoczęło spotkanie 
Intergrupy Irlandia w dniu 11.11.2017. Tym razem 1i2 Tradycja była omówiona.Następnie 6-ciu i 
Mandtariuszy oraz dwóch zastępujących zdało relacje z działalności Grup,wyika z nich,że Grupy 
racują używając Wielkiej Księgi,Tradycji a także Krokach.Niestety po raz kolejny padają zdania o 
problemach ze Służbami a konkretnie brakiem ludzi do nich. 
    Następną część spotkania otwiera relacja Rzecznika z wyjazdu do Birmingham.Pierwszą 
wiadomością jest to ,że pomożemy w organizowaniu 25 rocznicy polskojęzycznego AA na 
Wyspach brytyjskich a także wszyscy chętni mogą wziąć udział .Uroczystość odbędzie się w 2019 
roku w Anglii.W związku z tym Grupy są proszone o ustalenie w jakim stopniu- procentowo będzie
wyglądała nasza pomoc.
Drugą informacją jest propozycja powstania nowego Regionu.Na kolejnym spotkaniu IG 
Mandatariusze w swoich relacjach przekażą nam Wasze zdanie na ten temat.
   Po krótkiej przerwie przyszła kolej na podsumowanie Naszej działalności jako Intergrupa.
  Zaczyna Łącznik do Zakładów Karnych ,z bieżącej i wcześniejszych relacji wynika,że mimo wielu
utrudnień,wynik jest pozytywny.
  Łącznik internetowy przekazał nam relację na poprzednim spotkaniu,określając -pozytywnie
ułatwienia w poruszaniu się po naszej stronie ,łatwość dostępu do informacji .Ilość wejść na naszą 
stonę zdecydowanie wzrosła.
    Przy okazji tego chciałbym poinformować,że na naszej stronie są dostępne spikerki  i Warsztaty.
   W tym bilansie jest także dwukrotne zorganizowanie Warsztatów. W Dublinie i Athlone.Będąc 
przy temacie Warsztatów ,jest prośba skierowana do Grup- Czy macie jakieś propozycje -tematy na 
kolejne Warsztaty?
  Kolejnym osiągnięciem jest kontakt z irlandzkim GSO a także zaakceptowanie przez Nich,że 
ozostajemy w polskich strukturach.
Zakończyliśmy kolejny etap formułowania Zespołu ds informacji publicznej-kontakt z 
profesjonalistami. Tę grupę stanowią Przemysław,Andrzej i Wiktor.
Teraz trochę o Służbach IG.Przemysław obejmuje Służbę Cienia Rzecznika IG.
  Ryszard zostaje wybrany naŁącznika internetowego.
Artur zgłasza się do pełnienia Służby Cienia Delegata do Regionu.
Kolejna informacja do Grup ,że jest do objęcia Służba Cienia ddla Sekretarza IG.                              
  Skarbnik informuje Nas o stanie kasy,wpływy z Grup 229.75
wydatki np.bilety lotnicze,opłata sali,110 stan  603 łącznie z kapeluszem.

    Kolejne spotkanie uzgodniliśmy na 13.01.2018 w Athlone.
Pogody Ducha
Sekretarz Artur.


