به نام خدا
-1بعد از چند لحظه سکوت برای الکلی هایی که هنوز در عذابند .جلسه را با دعای قدم سوم آغاز می کنیم.
پروردگارا
خود را تقدیم تو می دارم ،با من کن و از من ساز ،آنچه خود اراده کنی ،از اسارت نفس رهایم کن،تا انجام اراده ات را بهتر توانم،
مشکالتم را بگیر ،تا پیروزی بر آنها شاهدی باشد ،برای کسانیکه،با قدرت تو ،عشق تو ،و راه تو یاریشان خواهم داد،
باشد که همیشه بر اراده ات گردن نهم
آمین
 -2اسم من  ......................و گرداننده الکلی این جلسه اداری هستم.
 -3آیا الکلی های دیگری در جلسه حضور دارند .خیلی خوش آمدید.
-4از دوستی که سنت های دوازده گانه الکلی های گمنام را دارد خواهش می کنیم آنرا برایمان بخواند.
-5حضور و غیاب خدمتگزاران محترم گروه ..........
الف ) منشی ها (شنبه – یکشنبه – دوشنبه – سه شنبه – چهار شنبه – پنج شنبه-جمعه ) ب ) مسئول امور مالی ( خزانه دار)
ج ) مسئول توزیع و فروش نشریات د) مسئولین پذیرایی

ه ) مسئولین سیستم صوت

ر ) جانشین نماینده خدمات عمومی

ی ) مسئول چیپ و سکه

ز ) نماینده خدمات عمومی

 -6قرائت گزارش جلسه اداری ماه قبل توسط منشی اداری گروه .......
 -7از دوستانی که گزارش جلسه اداری ماه قبل را شنیدند خواهش می کنیم با بلند کردن دست آن را تایید کنند.
-8آیا سوالی از نحوه خدمتی منشی و گرداننده اداری هست؟
 -9بیان گزارش توسط خدمتگزاران محترم گروه ............
الف ) منشی ها (شنبه – یکشنبه – دوشنبه – سه شنبه – چهار شنبه – پنج شنبه-جمعه )
ج ) مسئول توزیع و فروش نشریات د) مسئولین پذیرایی
ر ) جانشین نماینده خدمات عمومی

ب ) مسئول امور مالی ( خزانه دار)

ه ) مسئولین سیستم صوت

ی ) مسئول چیپ و سکه

ز ) نماینده خدمات عمومی

 -10تازه واردان مهمترین افراد این جلسه می باشند ،از شما درخواست می کنیم خود را با اسم کوچک معرفی نمایید.
 -11حال طبق سنت هفتم سبد پول به گردش در می آید ،ما از طریق کمک های داوطلبانه خودکفا هستیم هر گروه الکلی های
گمنام باید کامال خودکفا باشد .
 -12بررسی پیشنهادات ماه گذشته
 -13پیشنهاد برای ماه آینده
 -14با تشکر از همکاری صمیمانه و صبورانه شما ،بعد از چند لحظه سکوت برای الکلی هایی که هنوز در عذابند جلسه
را با دعای قدم هفتم خاتمه می دهیم .
خدایارو نگهدارتان
گرداننده جلسات اداری

