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Jag är ansvarig… 

Närhelst, varhelst någon ber om hjälp vill jag att AA skall finnas till hands, 

och för det är jag ansvarig  

 

Protokoll fört vid möte med  

Informationskommittén Västra Regionen 

2013-02-16 

1. Mötets öppnandes med genomgång av agendan. Deltagare, Janne, Åsa, Johan, Jan, 

Anders. Presentationsrunda. 

2. Fler tjänare till Informationskommittén. Fortstätta att sprida information om att vi 

finns, både inom AA och utanför och fortsätta söka efter fler engagerade tjänare ute i 

grupperna i hela regionen. 

3. Kort beskrivning om uppdraget, och information om Informations kommitté. 

Vårt enda syfte är att hjälpa den alkoholist som fortfarande lider.  

”Näst efter 12-stegsarbete är offentlig information till icke-alkoholister det absolut 

viktigaste vi kan göra inom Anonyma Alkoholister för att hjälpa den alkoholist som 

fortfarande lider.” ”Vi måste upp på barrikaderna och tala om vilka vi är.” 

Vi skall informera om AA till människor som i sitt dagliga arbete, i en eller annan form, kan 

tänkas komma i kontakt med aktiva alkoholister.  

 

Målsegment/fokusområde första halvåret 2013 är HR, personalavdelningar, chefer med 

personalansvar. 

 

Genom att informera dessa människor om vad AA är och inte är (väl så viktigt), kan vi ge dem 

tillräckligt mycket kunskap om AA för att de skall kunna vägleda den alkoholist de möter till 

att ta kontakt med oss. 

4. Avrapportering från aktivitetslistan – vi gick igenom varje punkt på listan, några 

kontakter är tagna, en del ej gjorda, en del inväntar vi svar på - vi fortsätter framåt på 

listan. 

5. Vuxenutbildning på en vårdskola - information 22/2, ca 40 personer i publiken. – 

Beställa foldrar omgående, Johan gör detta, skickas till Åsa. Åsa och Johan tar dessa 

på fredag. 

6. Varit i kontakt med en församling som önskade information från AA till deras 

personalstyrka. De återkommer till oss. 

7. Offentlig information på Landsmötet 2013 – första dagen kommer det vara ett pass 

som heter ”Offentligt Information” som vänder sig till press mm att äga rum. Vår 
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kommittee är ansvariga för detta möte och vi kommer behöva förbereda detta 

framöver. Denna punkt återkommer vi på kommande kommittee möten framöver. 

Johan talade om att vi på Landsmötet behöver finnas tillgängliga som representation 

för att berätta om vad Offentlig information är och vad vi som 

Informationskommiteen gör.  

8. ”Nätverksträffen” 28/5 – Jan berättar mer om detta. Inbjudan till denna träff, där AA 

har en egen tid för information. Flera organisationer deltar i denna träff för att 

informera, en mötesplats för alla tillsammans med Företagshälsovården för att de 

som söker mer kunskap om sjukdomen alkoholism. Är detta ett uppdrag för 

kommittén? Vi lyfter frågan om traditionerna, om vi tar ställning för eller emot samt 

om det är någon sammanblandning. Gruppen känner att detta är precis ett sådant 

tillfälle där vi skall delta, att det inte strider mot traditionerna. Jan kommer att delta, 

tillsammans med någon övrig kommittee medlem, Jan föreslog Åsa men är inte 

bestämt och uppmanar att den som sammankallar till denna nätverksträff kanaliserar 

inbjudan till Info kommitteen framöver.  

9. ”Nätverksträff, Social Resurs inbjudan från Göteborgs kommun” – Janne deltog i 

denna träff och vi håller oss öppna för dessa tillfällen.  

10. A-kretsen (Mikael) önskar att vi kommer till deras kretsmöte. Mikael informerar om 

nästa kretsmöte till oss och vi försöker delta på deras kretsmöten framöver. 

11. Ut i grupper och berätta om oss. Skall vi ha en plan för detta? Reaktivt eller 

proaktivt? Vi samtalade om detta. Vi talade om att vi skall försöka delta i alla 

kretsmöten framöver och för de grupper som inte tillhör en krets försöker vi delta i 

deras praktiska möten. Vi talade om att erbjuda en entimmes workshop för alla 

grupper antingen som vi bjuder in till eller något som grupperna själva bjuder in till. 

Ett liknande träff gjordes för ca ett år sen i Vänersborg med mycket lyckat resultat.  

12. Ypaa Skövde – Åsa kontaktar dem för att få tillfälle för Info kommittén att berätta om 

oss, ca 30 min, i samband med att de har ett talarmöte den 2 mars. Åsa och Johan 

åker. 

13. ”Det här är vi”-paket för kommunikation via email. Johan tar hand om detta. 

14. Ny email för Västra Regionen? Info-ordforande@aa-vregion.se finns redan skapad. Vi 

ber webmaster att skapa info@aa-vregion.se och binder den till våra personliga email 

adresser (mailinglista). Vi ber också webmaster genomföra ersättning av alla email 

mailto:Info-ordforande@aa-vregion.se
mailto:info@aa-vregion.se
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adresser till info@aa-vgregion.se. Janne uppdaterar AA.se’s mailinglista och inväntar 

webmasters signal att ny email är skapad. 

15. Budget: Frågan togs upp på regionsmötet. Vi skall förbereda en budget. Vi har 

möjlighet att gå direkt till kassören när vi akut behöver. En budget är framtagen och 

skall skickas in till kassören i regionen av Janne.  

16. Jan tog upp frågan om att ev. framställa en roll-up. Vi talade om detta tillsammans 

och vi ansåg att vi just nu inte behöver detta, att det är för stor kostnad. Vi kommer 

att försöka ta reda på om detta ev. redan finns tillgängligt t.ex. via FRIK i Stockholm 

och Västerås som är aktiva inom OI.  

17. Materialfrågan: 

Vi behöver införskaffa foldrar efter målgrupp. Johan kommer ta kontakt med FRIK om 

kostnader för beställning. 

Huvudpaket innehåller: ”En snabbguide till Anonyma Alkoholister”.  

18. Övriga frågor. 

Webmaster från Västra Regionens hemsida ställer sina tjänster till förfogande och 

öppnar upp för mer tankar om möjligheter att göra denna sida mer attraktiv. Fortsatta 

samtal om detta på kommande möte. 

Nästa möte 2013-03-16 kl. 11-13 på Pärlan.  Sekreterare skickar en liten påminnelse till 

kommittén om nästa möte och ta tag i actions mitt emellan mötena. 

19. Reflektionsrunda 

20. Mötet avslutas med Sinnesrobönen 

 

Vid pennan 

Åsa, sekr. Informations kommitté för Västra Regionen 
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