PROTOKOLL FRÅN KRETSMÖTE 2 FEBRUARI 2013
1. Ordförande öppnar mötet.
2. Deltagarlista skickas runt för ifyllnad, 23 deltagande varav 8 GSR:er. Sent tillkomna deltagare
presenterar sig. Totalt är Göteborgskretsen bestående av 22 grupper. 15 digitala GSR
rapporter har inkommit och en skriftlig under mötet, Göteborgsgruppen, GSR Ingemar, Inga
förändringar. Möte i Johanneskyrkan tisdagar kl. 19.30.
3. Dagordningen godkänns och som sekreterare utses avgående sekreterare. Som justerare av
protokoll utses Birgitta H. och Bengt S.
4. Sekreteraren läser föregående protokoll.
5. Anmälda övriga frågor.
a) Bengt S. med en punkt kallad ”orientering”.
b) Jan har en punkt angående broschyrer.
c) Johan har en punkt om nystart av grupp.
6. Rapporter:
a) Annika SiS har haft telefonen och tycker inte det var så mycket respons efter
annonsen i GP 30 december. Pia S. SiS tar telefonen kommande period. Johan har en
överbliven telefon från info-kommittén som han skänker som kretstelefon.
b) Kassören redovisar senaste kassarapport och mötet bifaller sända 4000 kronor till
regionen.
c) Nästa lördag regionsmöte. Sekreteraren avgår p.g.a.personliga skäl, vice
sekreteraren kan tyvärr inte ta denna tjänarpost. Det saknas tjänare till regionen.
Västra regionens info-kommitté är aktiv.Info-kommittén består av fyra stycken.
Senaste mötet var i januari 2013. De har satt upp riktlinjer vad deras uppdrag är. Går
att läsa mer på Gbg:skretsens och västra regionens hemsida. Frågan kom upp vem
som sköter information för Gbg:skretsen. Svar: Informationskommittén är
gemensam för hela regionen och kretsen. Servicedelegater är Anders
Katrinelundsgruppen och Micke Uddevalla. Det går att läsa om detta på regionens
hemsida men också att tala med Micke och Anders direkt. Kia YPAA är
sammankallande i regionen men avgår. Beslut togs att Info-kommittén får egen
punkt till nästa kretsmöte.
d) Bokansvarig meddelar att det är inget krångligt. Litteraturlista till GSR:er kommer att
mailas ut. Önskar vi större beställningar går det bra att be om det så ordnar
bokansvarig detta.
e) Sekreteraren i Landsmöteskommittén meddelar att det går bra och framåt, de är
engagerade och kunniga aktiva medlemmar i landsmöteskommittén. Det har varit
uppehåll under jul och nyår, med fortsatt stor aktivitet. Bosse L. har avgått som
ordförande i supégruppen, ny ordförande där är Hasse, vice Mike Y. Jan B.
ordförande i infogruppen och Tord vice ordförande i servicegruppen. Kia har avsagt
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sig sekreterar och mötesordförandeskapet. Nästa möte 10 februari 2013 kl. 11.00.
Stina H. vice ordförande mötesgruppen kommer bli föreslagen. Stöd från FRIK
saknas. Det kommer utskick om grupper vill ansvara för möteslokaler. Har vi egna
önskemål kan vi maila det till Landsmöteskommittén.
f) SiS har workshopkommitté bestående av fem deltagare som planerar hålla i
workshop, förslag 6 april 2013 i Oscar Fredriks församlingshem kl. 10.00-17.00
g) GSR för Katrinelundsgruppen rapporterar att seminariet ”Vår gemensamma välfärd”
är inställt.
h) Nya möteslistor har kommit och finns att hämta i Vårvädergruppens lokaler. Ett
önskemål finns att utrymmet på baksidan där man kan skriva telefonnummer kan
vara större.
Nomineringar till regionen:
a) Katrinelundsgruppen har nominerat Anders B. som ordförande till regionen. Anders
läser sitt CV.
b) Ingen nominerad som vice ordförande.
c) SiS nominerar Joel K. som servicedelegat och Joel läser sitt CV. Ingen mer
nominering till servicedelegat.
d) Inga nomineringar som suppleanter.
e) Ingen nominering som sekreterare
f) YPAA nominerar Johan Ö. som representant i förtroenderådets
informationskommitté. Johan läser sitt CV.
g) Ingen nominering till Policykommittén.
h) Birgitta Strömstadsgruppen, nominerad till Västra regionens representant i
Förtroenderådet. Mötet ställer sig bakom nomineringen.
i) Det råder delade meningar om nominering av ordförande i regionen och mötet
beslutar bordlägga frågan till nästa kretsmöte.
Motion om att ändra bokföringsåret till 1 februari – 31 januari beslutar mötet, Ja.
Kretskommittén bemyndigas att vid utgifter upp t.o.m. 5000 kronor kunna ta beslut utan att
fråga kretsen. Beslut av mötet, Ja.
Då tid ej finns beslutas att 4 traditionen presenterad av Ia S.skjuts upp till nästa kretsmöte.
Och 5 konceptet presenteras av Åsa M. vid nästa kretsmöte.
Brev är inkommet till nästa servicekonferens.
Övriga frågor:
a) Alefors har ett iniativ 28 maj 2013 i Gbg:s Folkets hus där AA, Al-anon, NA och andra
ideella organisationer kan presentera sig. Överlämnas till info-kommittén.
b) Broschyr ”Snabbguide till AA” kan denna användas till info? Och betalas av kretsen?
Mötet beslutar, Ja.
c) Nystart av grupp i Johanneskyrkan, ”Ett steg i taget”, lördagar kl. 10.00.
Tema 11-steget och meditation innan mötet. Nystartarna kollar med berörda
grupper innan start angående konflikter med tiden.
Nästa kretsmöte är 4 maj 2013 kl. 11.00 – 13.00 i Vårvädersgruppens lokaler.
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