Kretsmöte 2011-02-19
1. Mötet öppnas av ordförande
2. Presentationsrunda med Gsr-rapporter:
Vårvädersgruppen: inga förändringar. 4-20 stycken på mötena.
Kortedalagruppen: det är dåligt med serviceviljan. 4-8 personer på mötena. Praktiskt möte
sista Söndagen i varje månad kl. 15.
Centrumgruppen: adressen är ändrad till Karl Gustavsgatan 6. Lokalen är inte ändrad bara
numret. 10-30 deltagare på mötena.
Katrinelundsgruppen: har möte i Norska Sjömanskyrkan Torsdagar kl. 18-19. ¤ deltagare på
mötena.
Frölundagruppen: inga förändringar. 5-10 personer på mötena.
Sveagruppen: har en nyrenoverad och fräsch lokal. 14 stycken deltar i mötena.
Västergruppen Kba: som tidigare, möten måndag, onsdag, torsdag och söndag. Ungefär 7-20
personer på mötena.
Bara för idag-gruppen: De är mellan 2-8 deltagare. De behöver mer folk till mötena. Kontakta
gruppens gsr, så förklarar han hur man går tillväga.
3. BL, Vårvädersgruppen och JG, Frölundagruppen valdes till justerare.
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll.
5. Anmälan övriga frågor: a) föranmälda frågor
b) brev till AA-vän. Ordförande läser upp brevet som av en del upplevs som ett skrämmande
och negativt brev. Förslag på att vi ska ut och besöka AA-grupperna och slå ett slag för
service. Många delade om sina positiva erfarenheter när de börjat med service.
6. Övriga frågor: YPAA ska ansöka om Hagakonventets pengar till det konvent de planerar i
augusti. De hade ännu inte gjort en budget och det är gott om tid så de väntar med ansökan
till senare. Hagakonventet har 3 414 kr över, eftersom det inte blir något Hagakonvent i år.

Sista måndagen i månaden kl. 19 är det talarmöte i St Andrews Church. Det blir antingen på
engelska eller svenska beroende på talaren.
7. Nomineringar:
Centrumgruppen föreslår att LP nomineras av kretsen till val till Förtroenderådet.
MH ,Varbergsgruppen nominerad till webbmaster.
BL, Vårvädersgruppen nominerad till revisor.
8. Val:
LP blir nominerad av kretsen.
MH vald till webbmaster.
BL vald till revisor.
9. Rapporter:
a) Jourtelefonen som har handhållits av Alingsåsgruppens gsr har fått 1-2 samtal i veckan
men färre samtal på sista tiden. Det blev inget som helst genomslag efter annonsen i GT.
Ny telefonansvarig blir Vårvädersgruppens gsr.
b) Informationskommittén: Dålig uppslutning i IK. 2 stycken på senaste mötet.
De ska ha bestämda inriktningar. Första halvåret ska fokus ligga på kyrkliga organisationer
och andra halvåret ska fokus inriktas på sjukvård / psykiatri.
Vice ordförande i IK har varit på ett sådant möte men var inte närvarande så vi kunde inte få
någon rapport.
IK telefonansvarig är J som också är ansvarig för att uppdatera IK:s möteslistor. Det handlar
om vilka grupper som ansvarar för information på olika behandlingshem mm. På
Göteborgskretsens hemsida fanns tidigare en länk till ett dokument som visade vilken grupp
som ansvarade för vad men det togs bort på grund av inaktualitet. Viktigt att dokumentet
uppdateras så Kretsen och IK har kontroll på vad som sker.
Nästa möte med Informationskommittén är den 5 mars kl. 11.30 i Kortedalagruppen som
håller till i Kortedalakyrkan på Tideräkningsgatan.
c) Regionen: Se bilaga
d) Kassören: Se bilaga
10. Nästa Regionmöte ska Göteborgskretsen stå för och det ska hållas hos
Vårvädersgruppen den 14 maj kl. 11-15.
11. Nästa Kretsmöte blir den 21 maj kl. 11-13
Vid protokollet A-M
Justerare: BL Vårvädersgruppen
Justerare: JG Frölundagruppen
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